
 

 

Kaos GL İşçi Bülteni 
Çalışma Hayatı ve Sendikalarda 

LGBT Mücadelesi 
 

 

 

Merhabar… 

Kaos GL ve LGBT Hareketi 20 yılını doldurdu. 20 Eylül 94 bizim için ne 

kadar önemliyse şüphesiz ki 1 Mayıs 2001 de benzer öneme sahiptir. 

Çünkü o 1 Mayıs Türkiye’de LGBT’lerin ilk kez örgütlü bir şekilde, 

Ankara’da alana çıktığı, LGBT hareketinin kamusal alan ile buluştuğu, 

94’te bir dergi olarak yola çıkışın 2. bir aşamaya geçtiği 1 Mayıs’tır. 

96’dan 2000’e “prova” 1 Mayıs’ları ile geçen dönemin ardından 2001, 

Türkiye işçi hareketinin LGBT işçi realitesi ile yüzleştiği yıldır. Ama yalnız, 

ama şaşkın geçse de bu karşılaşma, etkilerinin iki taraf için de önemli 

olduğunu şimdi geriye bakınca görmek zor değil.  

 

LGBT işçilerin çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ve sendikalar içinde 

örgütlenememe sorunu birbirini besleyen bir döngü içinde. Çalışma 

hayatındaki ayrımcılık ve güvencesizliğe karşı sendikaları ile örgütlenmek 

isteyen LGBT çalışanlar, sendika politikaları içerisinde kendilerini 

bulamamanın dolayısı ile sendika içerisinde kendilerini var edememenin 

sıkıntısını tek taraflı yaşamıyor. Sendikalar LGBT işçileri içerleyememesi 

örgütlenme içerisinde farklılıkların görünmez kılınması ve tek sesliliğe 

giden süreçte bir turnusol kağıdı vazifesi de görüyor.  

 

Tabi artık her şey eskisi gibi de değil, güzel gelişmeler de var. Birlikte 

mücadele ve birlikte dönüşüme inanç sendikalar içinde gün geçtikçe 

yayılıyor. Sendik Çalışma Grubu’da tam olarak buradan çıktı ve bunun 

için mücadele veriyor. Bu bülten bizim ilk bültenimiz, biraz mecalimizi 

anlatmak istedik. 1 sene içinde neler yaptığımızı döktük ortaya. Hemen 

şunu müjdeleyeyim bu giriş yazısı yazılırken 1 sendika’da daha 

komisyonumuz kuruldu. Belki bir sonraki bültende heteroseksizme karşı 

sendikal mücadelemizde bambaşka bir noktada ve belki de birlikte yeni 

bir tablo ile görürüz kendimizi. Kurtuluş’un tek başına olmadığını 

hatırlatmaya ne hacet… 

Kaos GL Sendika Grubu adına 

Evren E. Çakmak 

Kaos GL Örgütlenme ve Aktivizm Koordinatörü 



Kaos GL Sendika Çalışma Grubu 2014-16 Stratejisini 

Belirledi 

 

Sendika Çalışma Grubumuz 6 Ekim 2013 tarihinde Eğitim-Sen 

İstanbul 3 nolu şubede bir araya gelerek Türkiye ve Kıbrıs için 

2014-16 stratejik planını 

oluşturdu. Grup kendisine üç 

hedef belirledi: LGBT (lezbiyen, 

gey, biseksüel, trans) 

sendikacıları güçlendirmek, 

sendikal alanda yaşananları 

LGBT hareketi içinde 

gündemleştirmek ve LGBT 

hareketini sendikal alanda 

gündemleştirmek.   

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14967 

Eğitim-Sen’in İlk LGBT Komisyonu Çalışmalarına Başladı 

 

Kaos GL Sendikal Çalışmalar 

Grubunun birkaç üyesinin 

girişimi ile İstanbul Eğitim 

Sen 3nolu şubede LGBT 

Komisyonu kuruldu. 

Komisyon ilk toplantısını 9 

Ekim 2013’de gerçekleştirdi.  

  

İlk toplantının ağırlıklı gündemi ise şubenin çalışma bölgesinde 

sendikal alanda eğitim emekçilerine yönelik nasıl bir çalışma 

yürütüleceği oldu. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15042 

 

Kaos GL’den İşyerinde Zorbalık ve Mobbing 

Bilgi Notu 

Derneğinden Miia Simunaniemi ve Murat 

Köylü İşyerinde Zorbalık ve Mobing hakkında bir 

bilgi notu hazırladı. Nota Kaos GL’nin Dernek 

sitesindeki şu link aracılığı ile ulaşabilirsini 

Sendikalarımızı İstiyoruz Kitabı Yayınlandı 

Kaos GL Derneği ve TIE-Netherlands’ın birlikte 

yürüttüğü LGBT Çalışanları Sendikal Alanda 

Güçlendirme Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 

içinde bir dizi atölye ve çalışma düzenlendi. Bu 

çalışmalar sonucu bir araya gelen Kaos GL 

Sendika Çalışma Grubu’nun katkıları ile 2009 yılında basılan 

“Sendikalarımızı İstiyoruz” kitabı güncellenerek yeniden 

yayınlandı.  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15475 

LGBT’ler İçin Sendikalarda 

Eşitliği Çoğaltmak Kitabı 

Yayınlandı 

Sendika Çalışma Grubu “LGBT’ler 

İçin Sendikalarda Eşitliği 

Çoğaltmak” kitapçığını yayınladı. 

Kitapçık LGBT çalışanların 

eşitliğine dair sendika 

politikalarından toplu sözleşme 

konusu olarak LGBT eşitliğine, STK’lar ile sendikalar arasında 

işbirliğinden işyerlerinde ayrımcılıkla mücadele etmek için 

sendikal faaliyetlere kadar birçok başlıkta öneriler sunuyor. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15581 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14967
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15042
http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7345
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Eğitim-Sen’de İkinci LGBT Komisyonunu Kuruyoruz! 

İstanbul Eğitim-Sen 3 No’lu Şube’nin ardından Eğitim-Sen 

İstanbul Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu da çalışma 

hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğ ayrımcılığına karşı 

LGBTİ Komisyonu’nu 27 Şubat tarihinde kurdu. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15938 

 

SES Edirne: Cinsel Yönelim 

Ayrımcılığıyla Mücadeleye 

Devam! 

 

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) 

Edirne Şubesi’nin 8. Olağan Genel 

Kurulu’nda cinsel yönelimlere 

dönük ayrımcılığa karşı 

mücadeleye devam edeceğini 

açıkladı.  

 

Genel kurulda konuşan Şube 

Başkanı Remzi Tuncer, “AKP ve 

Cemaat koalisyonunun iktidara 

geldiği tarihten bu yana ülkeyi 

nasıl bir yolsuzluk düzeni içerisine 

sürüklediğini gördük ve görmeye 

devam ediyoruz. Bu soygun ve 

talan düzeninin devam etmesi için de; kimliği, dili, kültürü, 

inancı, doğası, emeği, barınma hakkı, cinsiyeti ve cinsel 

yönelimleri için mücadele eden tüm kesimlere yönelik otoriter, 

antidemokratik, faşizan uygulamalarla soruşturmalardan, sokak 

ortasında infazlara, işkenceye ve tutuklamalara kadar her türlü 

zulüm reva görülüyor” dedi. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15956 

 

 

Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube LGBTİ Komisyonu 

Çalışmalarına Başladı 

Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube 

LGBTİ komisyonu üyeleri ile 

Siyah Pembe Üçgen İzmir 

Derneği aktivistleri dün bir 

araya geldi. Toplantıda 

komisyonun faaliyetlerine 

ilişkin dayanışma kararı alındı.  

Komisyonun önümüzdeki yıl için belirleyeceği yol haritasında 

öncelikli olarak iç eğitimler ve broşürler var. Cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı hazırlanan bir önergeyi kabul 

eden Şube, sonrasında bu önergeyi Eğitim-Sen’in genel kuruluna 

taşımak konusunda da kararlı. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16430 
 

Eşcinsel Polis Meslekten İhraç Edildi 

 

Eşcinsel diye polis memurunu 

meslekten men eden İçişleri 

Bakanlığı, ayrımcı mevzuatla 

yetinmeyerek üstüne bir de işten 

atma gerekçesine ırkçılık 

eklemekte beis görmedi! 

 

Cinsel yönelimi nedeniyle 

hakkında disiplin soruşturması başlatılan polis memuru F.E. ile 

ilgili İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavir Yardımcısı Danıştay’a 

sunduğu görüşünde “Kanun bu tür memurların ayıklanmasını 

öngörmüştür” dedi 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16865 
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LGBT Örgütler 1 Mayıs’ta 18 Şehirde Alanlarda! 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde LGBT örgütler ülke 

genelinde sokağa çıktı. Gökkuşağı bayrakları Adana, Ankara, 

Antalya, Antep, Balıkesir, Çanakkale, Dersim, Diyarbakır, 

Eskişehir, Giresun, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 

Malatya, Mersin ve Trabzon’da dalgalandı. Birlikte mücadeleyle, 

hep beraber özgürleşme çağrısı yinelendi. Bazı kareler: 

 

Ankara: LGBT’lerin ilk kez 

örgütlü bir şekilde alana çıktığı 

Ankara’da Kaos GL’nin de içinde 

olduğu Anti-Ototriter Blok 2500 

kişi ile alandaydı. 

  

  

 

 

 

İstanbul: 

İstanbul’da LGBTİ’ler 

yasaklanan Taksim Meydanı’na 

yürümek için Şişli’de buluştu. 

Gün boyu süren çatışmalarda 

gökkuşağı bayrakları barikat 

başlarında dalgalandı. 

 

  

İzmir: LGBTİ hakları, emekçi meselesi 

İzmirli LGBTİ’ler 1 Mayıs’ı 

gökkuşağının renklerine boyadı, 

LGBTİ hakları, emekçi meselesi” dedi. 

  

  

Dersim: Patronsuz, 

pezevenksiz, şiddetsiz, 

sömürüsüz bir dünya 

Dersim’de Roştiya Asmê’nin 

çağrısıyla bir araya gelen 

LGBTİ’ler patronsuz, 

pezevenksiz, şiddetsiz, 

sömürüsüz bir dünya şiarıyla 

yürüdü. Dersim’deki yürüyüşe 

civar illerden de katılım oldu. 

  

Mersin’de: Mersin 7 Renk’in 

çağrısıyla gökkuşağı bayrakları 

Mersin’de özgürlük şarkısının sesini 

yükseltti. Eyleme katılım yoğun 

olurken, çok sayıda kişi LGBTİ’lerin 

özgürlük mücadelesini 

desteklediklerini belirtti. 

  

  

Trabzon: Trabzon Mor Balık LGBT, 1 

Mayıs alanına gökkuşağı bayraklarıyla 

çıktı, “Her yerdeyiz” dedi.  

 

  

 

Antep: 

Antep’te “Homofobi dışarı, renkler içeri” pankartı 

arkasında toplanan Zeugmadi ile LGBTİ’ler 

homofobiye karşı mücadeleyi yükseltti.  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16481 

 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16475
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İMC TV Trans Gazeteci Demishevich’i İşten Attı 

 

İMC TV, trans gazeteci Michelle 

Demishevich’i “iş ahlakına 

uymadığı” gerekçesiyle ihbar 

süresi vermeden işten attı. 

  

Trans gazeteci Michelle 

Demishevich, Mart 2013’ten 

beri çalıştığı İMC TV’den dün itibariyle ihbar süresi almadan atıldı. 

Yedi aydır habere gönderilmediğini belirten Demishevich, 

görüntüsüyle ilgili uyarılar aldığı beyanında bulundu 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17537 

Eşcinsel Hakem Davası 27 Kasım’da 

 

Eşcinsel hakem Halil İbrahim 

Dinçdağ’ın meslekten men 

edilmesine ilişkin tazminat 

davası 27 Kasım’a ertelendi. 

Bilirkişi raporu bekleniyor. 

  

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle 

hakemlikten men edilen Halil 

İbrahim Dinçdağ’ın, Türkiye 

Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı maddi ve manevi tazminat 

davasının 13. duruşması 15 Temmuz’da görüldü. Dinçdağ’ın 

tazminatı hakkında bilirkişi raporunu TFF hazırlamamak da ısrar 

ediyor.  

  

 

 

 

LGBTİ Örgütleri: “İşçi Katliamının Sorumlularını 

Tanıyoruz!” 

 

“Onları sadece Soma’da yaşanan faciadan değil, hayatımızın içinden ve 

kapanmayan yaralarımızdan tanıyoruz. 

  

“Transların kapısını kapatanlar da Soma’nın katilleri de aynı!” 

“Transların kapısını kaynakla kapatanları da, Van’da depremzedeleri 

görüntü kirliliği yaratıyorsunuz diyerek kentten sürmeye yeltenenleri de 

tanıyoruz. Eşcinsellerin yaşamına kastedenleri de, daha fazla kar için 

maden güvenliğini hiçe sayanları da tanıyoruz. Roboski’nin üzerini 

örtenleri de, yüzlerce Soma işçisini göz göre göre ölüme gönderenleri de 

tanıyoruz. Paranın saltanatını ve bu saltanat sürsün diye 12 yıldır ülkeyi 

faşizme sürükleyen AKP’yi çok iyi tanıyoruz!” 

  

“Katiller hepimizin ensesinde!” 

İşçilerin, kadınların ve Gezi’de yaşamını yitirenlerin katillerinin LGBT’lerin 

de katilleri olduğunu vurgulayan LGBTİ örgütleri, “Homofobiye ve 

transfobiye karşı mücadele ederken, kapitalizm denen kanlı düzenle 

hesaplaşmanın, AKP’yle her başlıkta kavga vermenin kaçınılmazlığı 

buradadır. Katiller hepimizin ensesinde. Dün Ahmet Yıldız, dün Ali İsmail, 

dün madenciler… Bugün sıra kimde? Sıra hepimizde, kaderimiz 

söyledikleri gibi alnımızda değil ellerimizde, bunu iyi biliyoruz” dedi. 

  

LGBTİ örgütleri ölen işçilerin yakınları ve tüm halka baş sağlığı diledi, 

tüm LGBT’leri ve ayrımcılık karşıtlarını katilleri başımızdan atmak ve 

ölümleri durdurmak için mücadeleye çağırdı. 

  

Metni imzalayan örgütlerin listesi ise şöyle: 

Anka LGBT, Flu Baykuş, Gökkuşağının Kızılı, Hevi LGBTİ İnisiyatifi 

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Kaos GL, Keskesor LGBTİ, Liseli 

LGBTİ, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Yeniyol Queer, 

Zeugmadi LGBT http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16603 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17537
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16603


LGBTİ’ler Ankara’da Nefret ve İş Cinayetlerine Karşı 

Yürüdü 

Ankara’da binlerce kişi iş ve nefret cinayetlerine, homofobiye, 

transfobiye karşı; Soma’da adalet ve herkese özgürlük için 

yürüdü. 

Kaos GL Derneği’nin düzenlediği 9. Homofobi Karşıtı Buluşma, 

homofobi, transfobi, nefret ve iş cinayetlerine karşı yürüyüşle 

sonlandı. Soma’da yaşanan maden katliamının ardından Soma’ya 

adanan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. 

  

“Soma: Katilleri 

biliyoruz” 

“Soma: Katilleri 

biliyoruz” ve “Ya birlikte 

özgürleşeceğiz; ya da 

hep birlikte çürüyeceğiz” 

yazılı pankartların 

açıldığı eylem; Ankara 

Üniversitesi Cebeci 

kampüsünden başladı. 

  

Eyleme Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır, Kars, 

Dersim, Malatya, Antalya, İzmir, Eskişehir ve Antep’ten LGBTİ 

örgüt temsilcilerinin yanı sıra; Halkların Demokratik Kongresi 

(HDK), Gökkuşağının Kızılı, Ezilenlerin Sosyalist partisi (ESP), 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Demokrasi 

Partisi (SDP), Sosyalist Gençlik Dernekleri (SGD) ve Özgür Genç 

Kadın (ÖGK)  ve İnsan Hakları Derneği (İHD) katıldı.  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16635 

BirGün’ün Toplu İş Sözleşmesinde 17 Mayıs İzni 

 

Türkiye Gazeteciler 

Sendikası (TGS) ile BirGün 

gazetesi yönetimi arasında 

toplu iş sözleşmesi 

imzalandı. Sözleşmeyle 

birlikte, sendika üyesi tüm 

çalışanlar 17 Mayıs 

Homofobi ve Transfobiye 

Karşı Mücadele Günü’nde 

izin alabilecek. 

 http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17079 

"Kurumsal Eşitlik Endeksi 2014" 

Türkçe’de 

Kaos GL Derneği, ABD’li sivil toplum 

kuruluşu İnsan Hakları Kampanyası 

Vakfı’nın (HRC, Human Rights 

Campaign) 2014 yılı Kurumsal Eşitlik 

Endeksi’ni Türkçe’ye çevirdi. 

ABD’de federal hükümet ve eyaletler 

düzeyinde verilen eşit evlilik 

mücadelesinin, Medeni Özgürlükler 

Birliği ile birlikte en etkin sivil 

aktörlerinden olan HRC, Kurumsal 

Eşitlik Endeksi’nin (Corporate 

Equality Index) belirli ve sürekli 

güncellenen standartları ve ölçütleri 

aracılığıyla, ABD şirketlerinde lezbiyen, gey, biseksüel ve trans 

eşitliğini izliyor. http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17337 

 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16635
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Kaos GL Sendikal Çalışmalarını 

Yoğunlaştırıyor 

 

Kaos GL Sendikal Çalışma Grubu 

26 Ağustos’ta toplanarak yeni 

dönemde çalışma hayatına ilişkin 

etkinliklerini planladı. 

 Sendikal Çalışma Grubu’nun etkinlik planlarından öne çıkanlar şu 

şekilde: 

İş hayatının taşeronlaşması ve eğitim ortamının piyasalaşmasının 

LGBTİ eğitimcilerin hayatına yansıması başlıklı bir rapor 

hazırlanacak. 657 sayılı yasanın LGBTİ öğretmenlere yansımaları 

üzerine çalışılacak. 

İstihdam Sempozyumu düzenleyecek. Sendikal Çalışma Grubu bu 

sempozyumda eğitim sisteminin esnekleştirilmesi ve 

taşeronlaştırmanın eğitim alanında LGBTİ öğretmenler ve kadın 

öğretmenlere yönelik ciddi bir sıkıntı yaşanabileceğinin 

konuşulması gerektiğini belirtti. Eğitim alanının esnekleştirilmesi 

ve taşeronlaşma, sempozyumda konuşulacak. 

Eskişehir, Adana, İzmir ve Ankara’da homofobi ve transfobiye 

karşı sendikacılar buluşmaları düzenleyecek.  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17460 

Eskişehir Eğitim-Sen’de Sendika Çalıştayı Yapıldı 

 

Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonları ve Kaos GL Sendikal Çalışma Grubu ve 

Eğitim Çalışma Grubu, sendika alanında çalışmalarını ortaklaştırma 

kararı aldı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, İstanbul 2,3 ve 6 No’lu 

Eğitim-Sen şubeleri, Eskişehir Eğitim-Sen, İzmir Eğitim-Sen 2 No’lu 

LGBT Komisyonu, Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu ve Sendikal Çalışma 

Grubu üyeleri 28 Eylül’de Eskişehir 

Eğitim-Sen’de buluştu. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.p

hp?id=17684 

 

Eğitim-Sen LGBTİ “genel ahlaka” Karşı Grevde! 

 

Eğitim emekçileri demokratik, bilimsel, laik, anadilde, parasız 

eğitim talebiyle 24 Eylül’de ülke genelinde uyarı grevi yaptı. 

Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonları da 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’ndan genel ahlak maddesinin çıkartılması 

talebiyle meydanlardaydı. Bireylerin kendilerini özgürce ifade 

edebildiği bir eğitim istediklerini hatırlatan Komisyonlar, “LGBTİ 

komisyonları olarak iki temel talebimiz var: 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’ndan genel ahlak gibi muğlak ifadelerin 

çıkartılması ve LGBTİ haklarının sendikal haklar olduğunun kabul 

edilmesi. Bunların yanı sıra işyerinde mobbing ve yıldırma 

politikalarına karşı da alanda olacağız. Muğlak genel ahlak 

ifadeleri LGBTİ eğitimcilerin aleyhinde kullanılıyor. LGBTİ var 

oluşu böylece cezalandırılıyor”  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17579 

LGBT Hakları Sendikal Haklardır Çalıştayı Mersin’de Yapıldı 

 

Mersin LGBT 7 Renk Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan “LGBT 

Hakları Sendikal Haklardır” forumunda sendikacılar 12 Ekim’de 

bir araya geldi. Kaos GL Sendikal Çalışma Grubunun 

koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalıştaya Mersin LGBT 7 Renk 

üyeleriyle birlikte Mersin 

Eğitim-Sen, İzmir Eğitim-Sen 

2 No’lu Şube, İstanbul 

Eğitim-Sen 3 ve 6 No’lu 

şubelerden öğretmenler 

katıldı.  

http://www.kaosgl.com/sayf

a.php?id=17735 

 

 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17460
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17684
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17684
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17579
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17735
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17735


DÜNYADAN 

Küba Meclisi’nde İlk Ret Transları Korumayan İş Kanununa 

Küba Ulusal Meclisi’ndeki ilk ret oyu, çalışma hayatında ayrımcılık 

yasağının yetersizliği üzerine geldi. Tartışmalı yasaların bile 

oybirliğiyle kabul edildiği bir siyaset geleneğine sahip olan ülkede, 

Mariela Castro transları ve HIV’le yaşayanları korumayan yasaya 

“hayır” dedi. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17347 

Birleşik Krallık’ta LGBT İşçilere Yönelik Örgütleme 

Çalışması Yürüten Sendika Sayısında Artış 

Birleşik Krallık’ta ülke çapında örgütlü işçilerin büyük 

çoğunluğunu temsil eden sendika federasyonu İngiliz İşçi 

Sendikaları Kongresi TUC (Trade Union Congress)  Eşitlik İzleme 

2014 raporunu 9 Eylül’de yayınladı. Rapora göre TUC 

bünyesindeki sendikaların yarısı LGBT çalışanlara yönelik 

örgütlenme kampanyası yürütüyor. Bu çalışmayı yürüten sendika 

sayısında 2011 yılına göre %38 oranında bir artış söz konusu.  

 

TUC (İşçi Sendikaları Kongresi) Sendikaları Homofobi 

Karşıtı Kampanyaları Arttırmaya Çağırdı 

Unite, Unison, Öğretmenler Sendikası (National Union of 

Teachers) ve diğer elli sendikanın üye olduğu İngiltere İşçi 

Sendikaları Kongresi (TUC), her yıl düzenlediği LGBT 

konferansında sendikalara homofobi ile mücadeleye yönelik 

faaliyetlerini arttırmaları çağrısında bulundu.  

TUC Genel Sekreter Yardımcısı Paul Nowak, sendika üyelerini 

LGBT’lere yönelik önyargılara ve nefrete ve LGBT’lerin yaşadığı 

eşitsizliklere karşı yürütülen kampanyaları yükseltmeye çağırdı. 

İrlanda’da SIPTU LGBTQ Ağı Resmen Kuruldu 

İrlanda Hizmet, Sanayi ve Teknik İşçileri Sendikası (SIPTU) 

LGBTQ Ağı, LGBT Tarihi Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

panelde resmi kuruluşunu ilan etti. Panelde İrlanda Sendikalar 

Konfederasyonu (ICTU), Gazeteciler Sendikası (National Union of 

Journalist-NUJ), UCD Sosyal Adalet Okulu, Kadın Çalışmaları 

Merkezi ve ulusal gazete Irish Times’tan katılımcılar yer aldı. 

SIPTU LGBTQ Ağı’nın resmi kuruluşuna ilişkin tanıtımın ve söz 

konusu panelin yer aldığı videoya 

http://www.youtube.com/watch?v=d8Iy69y6vlI#t=146 

bağlantısından ulaşılabilir.  

PSI ve EI: “İnsan Hakları Pazarlık Konusu Edilemez! LGBT 

İşçi Haklarını Destekleyin!” 

 

Eğitim Enternasyoneli (Education International-EI) ve Kamu 

Hizmetleri Enternasyoneli (Public Services International-PSI) 

LGBT’lerin haklarına yönelik giderek artan tahammülsüzlüğü ve 

saldırıları kınayan LGBT gruplarına ve insan hakları 

savunucularına desteğini açıkladı.  

 

 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17347
http://www.youtube.com/watch?v=d8Iy69y6vlI#t=146


Hindistan’da Bir Trans Memurluk Sınavına Girme Hakkı 

Kazandı 

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Pazar günü yapılan memurluk 

sınavında ilk kez bir trans kendi cinsiyetini işaretleyerek sınava 

girme hakkı kazandı. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kaos GL Sendika Çalışma Grubu 
GMK Bulvarı, 29/12, Demirtepe, Çankaya, Ankara 

Tel: 0312 230 03 58 
Faks: 0312 230 62 77 

sendika@kaosgl.org 

 
Bu bülten Eğitim-Sen İstanbul 3 ve 6 nolu, İzmir 2 

nolu, Eskişehir şubeleri LGBT komisyonları ve Kıbrıs 
Türk Öğretmenler Sendikası tarafından ortak olarak 

hazırlanmıştır.  
 

2001 1 Mayıs, Türkiyeli LGBT İşçilerin 

Alanlardaki İlk Bildirisi 

mailto:sendika@kaosgl.org

