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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 Haziran ayı faaliyet bülteni… 

 

 

 

 

 

 

 



ONUR AYI 

Antalya BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği II. 

Antalya Onur Haftası’na Kaos GL Derneği de katıldı. Kaos GL’den Seçin Tuncel ise OHAL 

koşullarının yarattığı LGBTİ’lerin yaşantısına dönük tehditleri, kısıtlamaları, saldırıları 

aktardı. Dönemsel olarak hak ihlallerinin bu süreçte daha yoğun ve çeşitli alanlarda 

yoğunlaştığını belirtti. Askerlik, istihdam, ihraçlar gibi alanlara özellikle değindi. 

   

Denizli LGBTİ+ Aileleri Oluşumu’nun bu yıl ikincisini düzenlediği Onur Haftası’nda Kaos GL 

Medya ve İletişim Koordinatörü Yıldız Tar, “İnsan hakları bağlamında LGBTİ+ hakları: 

Nerden nereye?” başlığıyla konuşma yaptı. 

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’na Kaos GL Derneği de katıldı. Haftanın haberlerini 

kaosGL.org muhabiri Umut Güven takip etti. 

Bu yıl “Sınır” temasıyla yapılan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında “Sınırları 

Geçerken: LGBTİ+ Mültecilerin Karşılaştığı Ayrımcılık ve Hak İhlalleri” panelinde Kaos GL 

Mülteci Programı Koordinatörü Avukat Hayriye Kara konuştu. 

 

Kaos GL’den Avukat Hayriye Kara ayrıca zorunlu kısırlaştırma şartının kalkması ve trans 

geçiş sürecindeki yasal düzenlemelerin tartışıldığı panele katıldı ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin geçiş sürecine yönelik dünden bugüne yaklaşımını anlattı. 
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Kaos GL’den Aylime Aslı Demir ise “Şiddet sarmalında kadın kadına ilişkilenmeler” 

atölyesine katıldı. 

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Onur Haftası kapsamında “Hollanda ile Türkiye’de 

Onur Yürüyüşleri Paneli”ne ev sahipliği yaptı. Panele Kaos GL muhabiri Umut Güven 

konuşmacı olarak katıldı. 

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nda bu yıl ayrıca 9 şehirden LGBTİ+ aktivistleri Kaos 

GL Derneğinin katkılarıyla buluştu ve sorunlarını konuştu. 

 

Kaos GL’nin de katıldığı İzmir Onur Yürüyüşü’nün altıncısı yüzlerce kişinin katılımıyla 

gerçekleşti.  

DERGİ 

Dergi’nin Mayıs-Haziran 2018 tarihli, 160. sayısı “Yaşlılık” dosya konusuyla yayında. 

Derginin bu sayısı yaşlılığın görünmeyen kesimi LGBTİ’lerden sosyal hizmetlere; 

yaşçılıktan HIV/AIDS’e yaşlılığı tartışmaya açıyor.  

Derginin 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 

Kaos GL, sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 

ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik 

söylem içeren haber ve gelişmeleri takip ediyor. 
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Böylece 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. 

“Basında Kaos GL” turu, Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını 

kullanan medya organlarını listeliyor. İşte Nisan-Mayıs-Haziran basın turu… 

kaosGL.org, LGBTİ’lerin sağlık hakkı için Aile Hekimi Dr. Filiz Ak ile bir sağlık dizisi 

hazırladı. İşte bu dize yer alan sağlık haberlerinin başlıkları: 

Translar için birinci basamak sağlık izleminde neler önemli? 
Lezbiyen ve biseksüeller neden aile hekimlerini tercih etmiyor? 

Lezbiyen ve biseksüeller aile hekimlerinden ne bekliyor? 

Heteronormatif olmayan aile hekimliği mümkün 

 

LGBTİ'nin İ'si için, cinsiyet hallerinden biri olan interseks durumu ile interseks kişilerin 

deneyimlerine, mücadelelerine ve taleplerine ilişkin bir okuma listesi hazırladık. İnterseks 

durumu ile interseks kişilere ilişkin kaosGL.org’dan derlediğimiz okuma listesi… 

kasoGL.org haber sitesi dakika dakika İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü takip etti. 

 

 
 

DANIŞMANLIK 

Kaos GL Derneği, telefon ve mail yoluyla, mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere sosyal 

danışmanlık hizmeti sağlıyor. 

Kaos GL Haziran ayında yasal haklar, sosyal hizmetlere erişim, hormon kullanım süreci, 

askerlik başta olmak üzere birçok alanda mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere 212 danışmanlık 

hizmeti sağladı.  
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Danışmanlık almak isteyen Türkiyeli LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi 

üzerinden iletişime geçebilir. 

 

İNSAN HAKLARI  

Homofobik ve transfobik söylemlerle 2017 Mersin Onur Haftası’nı hedef gösteren yayın 

organlarından islamianaliz.com sitesine açılan davanın ilk duruşması Sakarya 2. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davayı açan Mersin 7 Renk LGBTİ Dayanışma 

Derneği’nden Yağmur Arıcan, Avukat Ezgi Özkan ve Kaos GL Derneği’nden Avukat 

Hayriye Kara katıldı. 

 

 
 

Kaos GL Derneği, Denizli’de İranlı mülteci LGBTİ’lerle bir araya geldi.  

 

2007 yılından beri mülteci hakları için çalışan ve mülteci LGBTİ’lerin yaşadıkları 

ayrımcılığa karşı mücadele eden dernek; yasal haklar ve cinsel sağlık üzerine eğitim 

düzenledi.  

 

Eğitimin yasal haklar, prosedürler ve sorumluluklar bölümünde Av. Eda Bekçi konuştu. 

Eğitimin cinsel sağlık bölümünde ise stajyer Doktor Fidan Şenova konuştu. 

 

Kaos GL Derneği, Denizli’de İranlı mülteci LGBTİ+’larla piknikte bir araya geldi. Piknikte 

hikâye anlatıcılığı atölyesi yapıldı. 
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SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 

Mülkiyeliler Birliği Ankara Genel Merkezi’nin düzenlediği “Çarşamba Söyleşileri”ne, Kaos 

GL Derneği’nden Ali Erol, gazeteci Özlem Akarsu Çelik ile konuşmacı olarak katıldı. 

“Seçimlerin Cinsiyeti” başlıklı söyleşide, siyasetin cinsiyetçi ve heteroseksist yüzü ile 

kadın ve LGBTİ’lerin siyasetteki temsili ve mücadelesi tartışıldı. 

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD), çeviri 

ve yazını tartışmak için düzenlediği panele, Kaos GL Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 

Aylime Aslı Demir de katıldı ve bir düşünme, eyleme ve yazma pratiği olarak Queer ile 

ilişkisini Kaos GL Dergisi üzerinden anlattı. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde Dünya 

Mülteciler Günü söyleşisi düzenledi. Söyleşiye Kaos GL Derneği Mülteci Programından 

Sengül Kılınç ve Koray Arkadaş da katıldı. 

 

 

Aralarında Kaos GL Derneği’nin de bulunduğu 94 kadın ve LGBTİ örgütü, sendikalı 

oldukları için işten çıkarılan Flormar işçilerine destek olmak için kozmetik firması Flormar 

Türkiye ve Groupo Rocher yönetimlerine mektup gönderdi. 

Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, 22 Haziran’da, STGM’nin düzenlediği “Sivil Toplum 

Örgütleri için Lobiciliğin Esasları” çalışmasına katıldı.    

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. 
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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 çalışması başladı. Ankete 

katılmak için tıklayınız. 

Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile 

yürüttüğü özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin durumunu araştıran çalışması başladı. Ankete 

katılmak için tıklayınız. 

Kaos GL Derneği Aylık Faaliyet Raporları, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs bültenleri 

işte burada… 
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