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Basında yer alan iddialara göre; İzmir Alsancak’ta polis memuru A.D. trans kadınlara 

yaşadıkları evde ateş açmış, saldırı sonucu Hande Buse Şeker hayatını kaybetmiş, Nil isimli 

vatandaş da yaralanmıştır.  Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Bozyaka Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürülen Nil adlı vatandaşın ifadelerine göre polis memuru A.D., bir arkadaşı 

ile trans bireylerin evine gelmiş, evi gezmek istemiş, sonrasında evini gezdirmek istemeyen 

trans bireylere ataş açmıştır.  

Saldırılan trans bireylerin avukatı, yaptığı açıklamada ifade tutanaklarının kendisine 

verilmediğini açıklamış ve konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını belirtmiştir.  

  Bu olaydan sonra Türkiye’nin, trans cinayetlerinde Avrupa birincisi olduğunu da göz 

önünde bulundurarak; trans bireylere yönelik şiddetin önlenmesi adına devlet organlarının 

ciddi şekilde önlem alması ve bu şiddeti elinden geldiğince önlemesi gerekmektedir. Buna da 

önce kamu kurum ve kurumlarında çalışan yurttaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

ile başlanmalıdır.  

Bu bağlamda;  

1 – İzmir Alsancak’ta trans bireylere saldıran A.D., kaç yıldır polis memurudur? 

Hangi birimlerde çalışmıştır? Daha önce de vatandaşlara şiddet içeren davranışları olmuş 

mudur? Bu şahıs hakkında daha önce herhangi bir şikayette bulunulmuş mudur? Polis 

memuru A.D.’nin şu anki akıbeti nedir? Dava durumu ne aşamadadır?  

2 – Bahsi geçen olayda saldırıya uğrayan trans bireylerin avukatının ifade 

tutanaklarının kendisine verilmediği doğru mudur? Doğruysa hangi gerekçelerle 

verilmemiştir? Trans bireylerin savunma hakkı neden engellenmektedir? Engellemeyi yapan 

ve ifade tutanaklarını vermeyen kamu görevlileri kim ya da kimlerdir? Haklarında idari işlem 

başlatılmış mıdır?  

3 – 2002 ila 2019 yılları arasında kaç trans bireye saldırılmış, Kaçı yaralanma kaçı ise 

ölümle sonuçlanmıştır? Bu saldırıların faillerinden kaçı kamuda çalışmaktadır?  

4 – 2002 ila 2019 yılları arasında LGBTİ bireylere yönelik kaç saldırı gerçekleşmiştir? 

Bu saldırıların sonuçları yıllar sırasıyla belirtilmek üzere nedir? Kaçı yaralanma kaçı ölümle 

sonuçlanmıştır? Bu saldırıları gerçekleştirenlerin aldığı cezalar nedir?  

5 - LBGTİ bireylere yönelik gerçekleşen nefret cinayetleri sonucunda bugüne kadar 

kaç kişi yargılanmıştır ve bu kişilere toplamda ne kadar ceza verilmiştir? Ceza indirimi alan 

kişi sayısı kaçtır?  

6 – Nefret suçlarının, saldırılarının ve cinayetlerinin önlenmesi; bu konuda toplumsal 

tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi adına ne tür çalışmalar yapılmaktadır?   


