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Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında üye, gönüllü ve takipçilerini bilgilendirmek 
amacıyla hazırladığı “Aylık Faaliyet Raporu” yayınlarına devam ediyor.  

Aylık hazırlanan faaliyet raporları dijital ortamda, Derneğin resmi sitesinde yayımlanıyor. 

İşte 2018’in Eylül ayı faaliyet bülteni… 

 

 

 

 



 

Kaos GL 24 yaşında! 

Kaos GL, Dergi’nin ilk çıktığı 20 Eylül 1994’ten 20 Eylül 2018 itibariyle 24’i bitirip 25’inden 
gün almaya başlıyor… 
Çeyrek bir yüz yılı geride bırakırken düşe kalka, deneye yanıla örgütlenmeye çalıştık. 
Eleştirdiğimiz toplumsal yapılara benzememeye çalışarak en azından kendi mücadele 
alanımızda özgürleşebileceğimiz alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Mücadele ettikçe 
değişiyor, dönüşüyoruz. Toplumsal hareketlerden beslenerek ama onların da 
heteroseksizmlerini sorgulatarak değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyoruz, 
edeceğiz.  
Kaos GL Dergisinden, Kültür Merkezine, 1 Mayıs alanlarından 8 Mart’lara yollarımızın 
kesiştiği bütün Kaos GL dostlarına, bizi değiştiren dönüştüren bütün lubunyalara, taşrada 
LGBTİ+ olmak ne kadar zor derken, o taşrada hayatta kalmaya çalışan mülteci 
LGBTİ+’lara selam olsun! 
 

   
 
Dostlukla, iyilikle ve tabii ki güllümle mücadeleye devam edeceğiz! 
 
DERGİ 

Kaos GL Dergisinin 162. sayısı “Yerel Yönetimler” dosya konusuyla yayınlandı. Derginin 
Eylül-Ekim sayısı, yerel yönetimlerde LGBTi+ politikalarına odaklanıyor. Dergi, Kasım–
Aralık sayısında “sağ popülizm” dosyası ile çıkacak. 
 
Hakemli akademik dergi KaosQueer+’ın “Queer Sinema” dosya konulu yedinci sayısı çıktı. 
 
Dergilerin dağıtım, kitabevleri ve internet satışı için NotaBene ile bağlantıya geçebilir; 
abonelik için semih@kaosgl.org adresine yazabilirsiniz. Dergiye editor@kaosgl.org 
adresinden katkıda bulunabilirsiniz. 
 
MEDYA–İLETİŞİM 

kaosGL.org, 23 Eylül Biseksüel Görünürlük Günü’nü bir yazı dizisiyle gördü. Biseksüel 
Görünürlük Ayı boyunca tarihin tozlu sayfalarında biseksüel tarihinin izini süren 
kaosGL.org, “bi’tarihinden” başlıklı yazı dizisi ile fi tarihinden biseksüelleri, biseksüel 
aktivizmini ve hikâyeleri gün yüzüne çıkardı. 
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kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar’ın hazırladığı “Jinekolog Muhabbetleri” yazı dizisi bir 
araştırma ile taçlandı. Jinekoloji alanında LGBTİ+’ların deneyimlerine dair son çalışma 
olan anket araştırmasına 574 kişi katıldı. 
 
Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) odaklı homofobik ve transfobik 
nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık takibini ve irdelemesel 
kaydını tutuyor. Mayıs 2019’da yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nın Türkiye 
tartışmaları yaz ortasından Ağustos ayında başladı. 
 
Açık Radyo’da yayımlanan “Radyo Agos” programı, her hafta Agos gazetesinin 
penceresinden Türkiye ve dünya gündemine ışık tutuyor. Radyo’nun bu yılki Hrant Dink’in 
64. yaşı özel yayınına 2015 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Kaos GL Derneği’nden 
Ali Erol konuk oldu. 
 
“Basında Kaos GL” turu, Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını 
kullanan medya organlarını listeliyor. İşte Temmuz-Ağustos-Eylül basın turu… 
 
DANIŞMANLIK 

Kaos GL Derneği, telefon ve mail yoluyla, mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere sosyal 
danışmanlık hizmeti sağlıyor. 
Aralıksız olarak danışmanlık veren Kaos GL, Ağustos ayında yasal haklar, UNHCR süreci, 
hormon kullanım süreci, askerlik, psikolojik desteğe erişim, maddi desteğe erişim gibi 
konularda toplamda 126 danışmanlık sağladı. 
Danışmanlık almak isteyen Türkiyeli LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi 
üzerinden iletişime geçebilir. 
 

İNSAN HAKLARI  

Kaos GL Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte 
yürüttüğü “LGBTİ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında, 
Eskişehir’de İranlı ve Afgan mülteci LGBTİ’lerin katıldığı cinsel sağlık atölyesi düzenledi. 
2007 yılından beri mülteci hakları için çalışan ve mülteci LGBTİ’lerin yaşadıkları 
ayrımcılığa karşı mücadele eden Derneğin yasal haklar ve cinsel sağlık üzerine eğitimi 8-9 
Eylül’de gerçekleşti. 
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İzmir Barosu ve Kaos GL Derneği’nin stajyer avukatlar ve hukuk fakülteleri öğrencilerine 
yönelik düzenlediği seminerin ardından kurulan Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli 
Ayrımcılıkla Mücadele için Avukatlar yeni dönem etkinliklerine başladı. 

LGBTİ+ temel kavramlar ve sıkça sorulan soruların masaya yatırıldığı dönemin ilk 
etkinliği İzmir Barosu Merkez Bina’da gerçekleşti. İzmir Genç LGBTİ+ Derneği’nden Barış 
Azar’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; kavramların tarihçeleri, LGBTİ+ 
kısaltmasının günümüze geliş süreci ve LGBTİ+’lara sıkça sorulan sorularla birlikte mitler 
ele alındı.  

Kaos GL Derneği, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı 
kapsamında Eylül- Aralık 2018 döneminde Aktivizm Okulları düzenliyor. 

Aktivizm Okulları’nın ilki 12- 16 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Okulun ilk günü 
“Türkiye’de LGBTİ’lerin Durumu Değerlendirmesi” ve sonrasında Kerem Altıparmak’ın 
katılımıyla temel haklar eğitimi yapıldı. 

Aktivizm Okulu’nun ikinci ve üçüncü gününde, Feray Salman’ın yürütücülüğünde medeni 
ve siyasi haklar tartışıldı. 

Kaos GL’nin “Temel Haklar” konulu Aktivizm Okulu’nun dördüncü gününde, Murat Çekiç’in 
sunumlarıyla hak temelli yaklaşım ile ihtiyaç temelli yaklaşım arasındaki farklar tartışıldı. 

Aktivizm Okulu’nun son gününde, insan hakları ihlalleri için raporlama süreci konuşuldu. 
Avukat Senem Doğanoğlu, hak ihlallerinde etkin raporlamanın getirilerini paylaştı. 

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 

Kaos GL’den Aslı Alpar, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 2-9 Eylül tarihlerinde Marmaris’te 
düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eğitici Eğitimi’nde toplumsal cinsiyet, heteroseksizm ve 
mizah üzerine konuştu. 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı’nın 15-17 Eylül tarihlerinde Afyon'da yapılan 
etkinlikleri kapsamında, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu’nun düzenlediği 
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“LGBTİ+ Odaklı Savunuculuk ve Politika Üretimi Çalıştayı”nda Kaos GL’den Yıldız Tar ve 
ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ndan Özgür Gür sunum yaptı. 
 

 
 
Çankaya Belediyesi ve Ayizi Yayıncılık’ın düzenlediği Kadın Yazarlar Haftası’nda, sağlık 
politikaları, toplumsal cinsiyet ve ayrımcılığın tartışıldığı (25 Eylül) Zülfü Livaneli Kültür 
Merkezi’ndeki “Bedenimiz Bizimdir” oturumunda kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar ve 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan Meltem Ağduk konuştu.  
 
Hrant Dink Vakfı’nın 14 Eylül Cuma günü İstanbul’da “Geçmişe Bakmak, Geleceği 
Tasarlamak” uluslararası konferasının “İnsan Hakları, Özgürlük ve Eşitlik Savunuculuğu” 
oturumunda 2015 yılı ödül sahibi olan Kaos GL Derneği de yer aldı. Konferansta Dernek 
adına Ali Erol konuştu. 
 
Hrant Dink Ödülleri'nin 2018 sahipleri, Yemen’den Mwatana İnsan Hakları Örgütü ile 
Türkiye’den insan hakları savunucusu Murat Çelikkan’ın ödül aldığı geceye Kaos GL de 
katıldı. 
 
ULUSLARARASI AKTİVİTELER 

Kaos GL ile birlikte Türkiye’den LGBTİ örgütlerinin de katıldığı Belgrad Onur Haftası, 
Sırbistan’ın başkentinde, 10-16 Eylül tarihlerinde paneller ve kültürel etkinliklerle 
kutlandı.  
 
Kaos GL’nin de katıldığı oturumda Damla Umut Uzun, Türkiye’de LGBTİ+’lara karşı artan 
insan hakları ihlalleri ve nefret suçlarını anlatırken, yasaklanan onur yürüyüşleri, 
etkinlikler ve Kasım’dan bu yana devam eden Ankara LGBTİ+ etkinlik yasağından 
bahsetti. Belgrad Onur Haftası 16 Eylül’de gerçekleşen Onur Yürüyüşü ile sona erdi. 
25. EuroPride kapsamında 19 Ağustos Cumartesi günü yapılan Göteborg Onur 
Yürüyüşü’nü Kaos GL’den Gözde Demirbilek fotoğrafladı.  
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Kaos GL’den Gözde Demirbilek’in de dâhil olduğu Türkiye’den LGBTİ+ aktivistlerin 
katıldığı SPoD ve Kvinnofolkhögskolan ortaklığında gerçekleşen Değişim için Film Projesi, 
EuroPride kapsamında Göteborg buluşmasıyla sona erdi. 
 
Malezya’da Şeriat Mahkemesi iki kadına “arabada lezbiyen ilişkiye girmeye teşebbüs 
ettikleri” iddiasıyla kırbaçlama cezası vermesi üzerine Müslüman Ülkelerde Cinsel ve 
Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) harekete geçti. Aralarında Kaos GL Derneği’nin de 
bulunduğu Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Mali, Pakistan, Filistin 
ve Türkiye’den kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin oluşturduğu koalisyon kırbaçlama cezasını 
kınadı. 
 
Türkiye’den Kaos GL ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın (İKGV) da parçası olduğu 
EUROPACH projesi kapsamında Avrupa HIV ve AIDS arşivi yayınlandı. Proje kapsamında 
10 Eylül’de İsviçre Basel Üniversitesi’nde toplantı yapıldı. Türkiye’den Kaos GL, Pembe 
Hayat, İKGV ve Pozitif-İz temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye’deki sözlü tarih 
görüşmeleri, güncel durum ve ayrımcılığa karşı mücadele konuşuldu. 
 
ARAŞTIRMA 

2018 Nefret Suçları Araştırması sürüyor. Kaos GL Derneği, 2018 yılında Türkiye’de 
işlenen homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarını izlemek için bir araştırma yürütüyor. 
Araştırma, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere (LGBTİ) dönük insan hakları 
ihlallerinin raporlanması için kullanılacak.  

 

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler analiz edilerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
temelli nefret suçlarına dair 2018 yılı raporu hazırlanacak. Rapor, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan yeterli bir nefret suçları mevzuatı ve 
politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacak. 

Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile 
yürüttüğü kamu çalışanı LGBTİ’lerin durumunu araştıran anket çalışması tamamlandı.  

Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile 
yürüttüğü özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin durumunu araştıran anket çalışması 
tamamlandı.  

Kaos GL Derneği Aylık Faaliyet Raporları, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve 
Temmuz-Ağustos bültenleri işte burada… 
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