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Merhabalar! 

LGBT çocuk ve gençleri için en problemli alanlardan birinin eğitim 

alanı olduğunu yaklaşık 20 yıldır her fırsatta dillendiriyoruz. 

Heteroseksist sosyalizasyonun en önemli araçlarından olan eğitim 

tıpkı aile ve toplum gibi bizleri sistemin ihtiyaç ve normlarına 

göre biçimlendirerek kendi içinde ihtiyaca bağlı sınırlı çeşitliliği 

olan tek tip insanlar olmamızı hedefleyen süreçleri işletiyor. 

Eğitimin bu özelliği aslında onu var eden başlıca şartlardan biri, 

bu yüzden aslında heteroseksist bir toplumda heteroseksist 

olmayan bir eğitim sistemi çok da mümkün değil. Ancak başta da 

belirttiğimiz gibi çocuklar bu sistem içerisinde sorun yaşamaya 

devam ediyor ve bu günden bir şeyler yapmak şart. Kaos GL’nin 

tam da adının çıktığı yerden, yine küçük kelebek çırpınışları ile 7 

yıl önce bu çalışmayı başlattık. Şu anda yılda 500ü aşkın 

eğitimcinin birebir eğitim aldığı, 8 bine yakın eğitimciye materyal 

ve danışmanlık sunan, kendi uzmanlarını kendisi yetiştiren bir 

esintiye dönüştü bu çırpınışlar. Tabii ki “durmak yok mücadeleye 

devam” 

Bu bülten de bu yıl ki çalıştayımızdan bir fikir olarak çıktı. 

Bültenin ilk sayısı olduğundan son bir eğitim öğretim yılını almaya 

çalıştık. Ama bundan sonra da ihtiyaç doğrultusunda rutin 

olmayacak şekilde çıkacak. Umarız bu sayfalar da yoldaşlık 

ağımızı geliştirmeye, LGBT çocuklar için bir adım daha atmaya 

yardımcı olur.  

Kaos GL Eğitim Grubu adına  

Evren E. Çakmak  

Kaos GL Derneği Örgütlenme ve Aktivizm Koordinatörü 

 

 



Eğitim Sen ve Kaos GL’den Eğitim Hakkı Paneli 

Eğitim Sen’in Kaos GL işbirliğinde düzenlediği "LGBT Öğrencilerin 

Eğitim Hakkı"Paneli 26 Ekim 2013’de Ankara’da Tüm-Bel-Sen 

Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Genel sekreterimiz Remzi 

Altunpolat, kurucu üyemiz Ali Erol ve eğitim çalışma grubu 

üyemiz Yasemin Şafak etkinliğin konuşmacıları idi. Etkinlik 

LGBT’lerin Eğitim alanında yaşadığı sorunlara yönelik Eğitim-

Sen’in resmi olarak merkezi düzeyde organize ettiği ilk etkinlik 

oldu. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7852 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu 

2013 – 2014 Eğitim Yılında 

Eğitimde Heteroseksizmi 

Tartışmaya Açıyor 

5 Ekim 2013 Cumartesi günü 

İstanbul’da Uluslararası Af 

Örgütü’nün ofisinde bir araya 

gelen grup, eğitimde 

heteroseksizmin LGBT öğrencilere 

ve eğitimcilere yansımalarını 

tartıştı. Eğitimin yalnızca bir hakka 

erişim meselesi olmadığını belirten grup, eğitim alanının nasıl 

özgürleşebileceğini tartışmak gerektiğinin altını çiziyor. Eğitim 

alanında LGBT görünmezliğinden dolayı homofobi ve transfobiyi 

deşifre etmenin zor olduğunun altını çizen Kaos GL Eğitim 

Çalışma Grubu, eğitimde heteroseksizm yanında, milliyetçilik, 

ırkçılık, cinsiyetçilik, militarizm gibi ideolojilerin yansımalarını da 

deşifre etme konusunda ortaklaştı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7853 

Bursa 

Eğitim-Sen Bursa şubesinin 

daveti ile düzenlediğimiz bu 

etkinliğe eğitici olarak 

Yasemin Şafak ve Evren E. 

Çakmak katıldı. 3 Kasım 

2013 tarihinde gerçekleşen 

eğitime ağırlıklı olarak teknik 

lise öğretmenleri katılım 

gösterdi.  

http://www.kaosgldernegi.or

g/haber.php?id=7867 

Urfa  

17 Kasım 2013 Pazar günü Urfa’da öğretmenlerle buluştuk. 20 

öğretmenin katıldığı etkinlikte LGBT öğrencilerin eğitim alanında 

yaşadığı sorunların tartışıldı. Eğitim-Sen’de yapılan etkinliğe 

çalışma grubumuzdan Ali Erol, Berna Savcı, Seçin Tuncel, Umut 

Güner ve Zehra Tosun katıldı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7872 

Mersin  

21 Aralık 2013 Cumartesi günü Mersin’de Eğitim-Sen’li 

eğitimcilerle bir araya geldik. Çoğunluğu Psikolojik Danışman ve 

Rehber (PDR) olan 40 öğretmenin katıldığı etkinlikte LGBT 

öğrencilerin eğitim alanında yaşadığı sorunlar tartışıldı.Eğitim-

Sen’de yapılan etkinliğe Derneğimizden Ali Erol, Berna Savcı, 

Seçin Tuncel ve Umut Güner katıldı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7892 
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Etimesgut 

Etimesgut Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde 14 Ocak 2014 

günü yapılan eğitim sabah ilköğretim bölümü öğretmenleriyle, 

öğleden sonra ise orta öğretim bölümü öğretmenleri ile 

gerçekleşti. Eğitim Grubumuzdan psikolojik danışman ve rehber 

Yasemin Şafak ile Ali Erol eğitmen olarak katıldığı etkinlikte 120 

öğretmen eğitim aldı.  

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7910  

Batman 

Batman’lı öğretmenlere yönelik 12 Ocak 2014’de gerçekleşen 

etkinlik Batman Belediyesi Konferans Salonu’nda Batman 

EğitimSen’in ev sahipliğinde 60 öğretmenin katılımıyla 

gerçekleşti. Etkinliğin ilk oturumunda Remzi Altunpolat, eğitim 

alanında heteroseksist sosyalizasyon ile eğitimde homofobi ve 

transfobinin ideolojik uygulamalarını ele aldı. İkinci oturumda ise 

Berna Savcı okullarda LGBT çocuklarla çalışma yöntemlerini 

aktardı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7907   

 

  

Eskişehir 

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın yerel ayakları 

kapsamında Eskişehir Eğitim-Sen Kadın Komisyonu ve MorEl 

LGBT oluşumu ile Eskişehir’de bir etkinlik düzenlendik. Trans 

Danışma Merkezi Derneği üyeleri ve İstanbul Eğitim-Sen 3 No’lu 

şube üyeleri hafta sonu gerçekleşen etkinliğe konuk oldular 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7900 

Çanakkale  

15 Şubat 2014 günü Çanakkale’de öğretmen eğitimi 

gerçekleştirildi. Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi işbirliğinde 

Çanakkale Kent Konseyi İsmet Paşa Mahalle Meclisi’nde yapılan 

etkinliğe 30 öğretmen katıldı. Etkinlikte Remzi Altunpolat, Ayşe 

Panuş, Berna Savcı eğitmen oldular 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7929 
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İstanbul 

1 Şubat 2014’te İstanbul’da Eğitim-Sen 6 No’lu Üniversiteler 

Şubesi Kadın Komisyonu ile birlikte Eğitimde Heteroseksist 

Politikaların konuşulduğu bir eğitim düzenlendi. Eğitime 

Grubumuzdan Remzi Altunpolat , Esin Aksoy ve Yasemin Şafak 

konuşmacı olarak katıldı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7918 

İzmir 

Bakış Kişisel Gelişim Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılan eğitimin 

ilk gününde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerine 

eğitim verildi. Kaos GL Eğitim Grubu’ndan psikolojik danışman ve 

rehberler Berna Savcı ile Yasemin Şafak, LGBTİ öğrencilerin 

aileleriyle nasıl çalışılabileceğini 30 öğrenciyle paylaştılar. 22-23 

Mart 2014’te gerçekleşen eğitimin ikinci gününde Ali Erol 

Hastalıktan Hak Talebine başlıklı bir sunum yaptı. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7968 

Eskişehir 

Eskişehir’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenlerine 

yönelik insan hakları eğitimi 16 Nisan 2014 günü Emine Emir 

Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Türk PDR Derneği’nin 

Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin işbirliğiyle düzenlediği 

etkinlikte okullarda ayrımcılığın nasıl üretildiği ele alındı. 

Seminere Berna Savcı, Melisa Soran ve Yıldız Ayyıldız’ın eğitmen 

olarak katıldı. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16360 

Bursa 

Kaos GL, Pembe Hayat LGBT Dernekleri ve Mor Salkım 

Derneğinin ortaklığıyla 27 Nisan 2014’te Bursa’da “Eğitimde 

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı” başlıklı bir seminer 

yapıldı. Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğrencileri ve 

uzmanları, Sosyal Hizmet uzmanları ve Psikologlara yönelik 

seminerde LGBTİ’lerin eğitim hayatında karşılaştığı zorluklar ele 

alındı. İki bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde Berna Savcı 

Sık Sorulan Sorular atölyesi yaparken ikinci bölümünde Yasemin 

Şafak LGBT öğrencilerin eğitim alanında yaşadığı sorunları 

tartıştırdı. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16453  

Adana 

Kaos GL Derneği, 9-10 Mayıs 2014’te Adana’da Kadın Emeği 

Kolektifi ve Eğitim-Sen Şubesi ile bir araya geldi. Etkinliğin 

Eğitim-Sen ile birlikte gerçekleşen ikinci kısmında Eğitim-Sen 

Adana Şube Kadın Sekreteri Şükran Yeşil’in açılış konuşmasıyla 

başladı. İlk olarak Ali Erol cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ait 

kavramları ve LGBT hak taleplerine ilişkin bir sunum yaptı. 

Ardından Kaos GL Eğitim Grubu üyesi Psikolojik Danışman 

Yasemin Şafak “LGBTİ öğrencilerle çalışmak” başlıklı bir sunum 

yaptı. Şafak, LGBTİ öğrencilerin okul, aile ve akran çevresinde 

yaşadıkları sorunları aktardı. Etkinlikte Eğitim-Sen üyeleri 

deneyimlerini aktardılar ve sorularını yönelttiler. 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16577  
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Eğitim Sen: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni Özür Dilemeye 

Çağırıyoruz 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kaos GL’nin düzenleyeceği 

“Queer ve Mimarlık” kapsamında yapılacak söyleşinin iptal 

edilmesi üzerine Eğitim Sen bir açıklama yayınladı. Öğretim 

üyelerinin vereceği derslere müdahale edilmesini kınayan Eğitim 

Sen Genel Merkezi, üniversite yönetimini karardan dolayı özür 

dilemeye çağırdı. Olay ile ilgili Üniversiteler Şubeleri, Üniversite 

Konseyleri Derneği, Aydın Öğretim Elemanları Derneği, Mardin 

Artuklu Akademisyenleri ve LGBT Öğrenci Toplulukları’da kınama 

açıklamaları yayınlamıştı.  

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16396  

Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okullar 

Kaos GL Derneği, eğitimcilere yönelik hazırlanan “Akran 

Zorbalığını Önlemek için Tavsiyeler” bilgi notunu Türkçeye 

çevirdi. Nota dernek sitemizden ulaşabilirsiniz 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16824  

 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu yeni döneme hazır! 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu yeni dönemde de homofobi ve 

transfobi karşıtı öğretmen eğitimlerinden, alternatif ders kitapları 

yazımına birçok etkinlikle eğitimde heteroseksizme karşı mücadeleyi 

büyütüyor.  

Kaos GL Derneği’nin yeni döneme ilişkin hazırlıkları hız kesmeden 

sürüyor. Eğitim, hukuk, sosyal haklar, siyaset, medya, mülteciler, 

sendikal mücadele gibi birçok başlıkta çalışmalarına yeni dönemde 

de devam edecek Kaos GL, heteroseksizme karşı her alanda gedikler 

açıyor. 

Kaos GL’nin heteroseksizme karşı mücadelede yıllardır sürdürdüğü 

eğitim başlığına ilişkin, “Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu” 26 

Ağustos’ta toplandı. Birçok şehirden eğitimcinin de katıldığı 

toplantıda yeni dönemde yapılacaklar planlandı. 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’nun yeni dönemde yapmayı 

planladıkları arasından öne çıkan başlıklar ise şöyle: 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu bu yıl da “Eğitimde İyi Örnekler 

Sempozyumu”na katılacak. Kaos GL, Bilgi Üniversitesi’nin 27 Eylül’de 

düzenleyeceği Eğitim Sempozyumu’nda da yer alacak. 

Eğitim Forumu 

Kaos GL Derneği, 25-26 Ekim tarihlerinde büyük bir Eğitim Forumu 

düzenleyecek. Eğitim-Sen ve Friedrich Ebert Vakfı’nın katkılarıyla 

yapılacak forumda, “Neo-liberal muhafazakar politikaların eğitim 

ortamına yansıması” tartışılacak. Forumda tartışılması önerilen diğer 

başlıklar ise şöyle: Eğitim taşeronlaşması ve piyasalaşması, dersane 

ve özel okullarda LGBT öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunları. 

Kasım ayında ise “Eğitimci eğitimi programı modül geliştirme eğitimi” 

düzenlenecek. 29-30 Kasım’da yapılacak eğitimde, daha önce Kaos 

GL Eğitim Çalışma Grubu’nun düzenlediği eğitimlere katılmış olma 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16396
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16824


şartı olacak. Eğitimde bir uzman yetişkin eğitimini anlatacak. 

Bununyanında homofobi ayrımcılık konusunda Melek Göregenli, 

tıbbın eşcinselliğe bakışı konusunda Selçuk Candansayar, kavramlar 

ve cinselliğin tarihi konusunda Koray Başar konuşacak. 

Kaos GL 2015 yılında yaz okulu programı da hazırlamayı düşünüyor. 

Yaz okulunda homofobi ve transfobi karşıtı öğretmen eğitimi 

yapılacak. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte gelişim ve öğretmen 

kitapları LGBTİ ve toplumsal cinsiyet perspektifinden taranacak. 

Marmara Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi eğitim 

kitaplarında LGBTİ kimliğinin nasıl kurulduğu incelenecek. 

Öğretmen eğitimleri devam ediyor 

Eğitim Çalışma Grubu müfredata yeni alınan ders kitaplarını da 

tarayacak. 1. ve 2. sınıfların Hayat Bilgisi kitapları heteronormatif 

yapının inşası bağlamında taranacak ve hazırlanan raporlar 

kamuoyuyla paylaşılacak. 

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’nun geçtiğimiz yıllarda hazırladığı 

eğitim broşürü de revize edilecek. İlköğretim öğrencileri için 

heteronormatif olmayan alternatif kitaplar ve oyunlar hazırlanacak. 

Birçok şehirde yapılan öğretmen eğitimlerine de devam edilecek. 

Eğitim-Sen ile birlikte yapılan eğitimlerin bu yıl ilk etapta Balıkesir, 

Urfa, Bursa, Dersim ve Ankara’da yapılması planlanıyor.   

Kaos GL Eğitim Grubu 

GMK. Bulvarı 29/12 Dermitepe, Çankaya, ANKARA 

0312 230 03 58 (dahili 12) 

egitim@kaosgl.org 

 


