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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 Ocak ayı faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergi'nin "Türcülük" temalı 158. sayısı çıktı!
2018’in Ocak-Şubat tarihli bu ilk sayıda, Türcülük ile heteroseksizmin nasıl işbirliği
yaptığı, hayvanların sömürülmesini meşrulaştıran argümanlar, bilimin ve çeşitli düşünce
sistemlerinin iddia ettiği gibi türler arasında var olduğu iddia edilen aşılmaz ayrımlar,
zorunlu heteroseksüellik ile “zorunlu etoburluk” arasında bulunan ve cinsel kimliği
düzenleyici söylemler ile beslenme kimliğini düzenleyen söylemler arasındaki ilişki ele
alınıyor.

Dağıtım, kitabevleri ve internet satışı için NotaBene ile bağlantıya geçebilir; abonelik için
semih@kaosgl.org adresine yazabilirsiniz.

KİTAP-BROŞÜR-RAPOR
Kaos GL Derneği, Aralık’ta yayımladığı “Özel Sektör Raporu”nun ardından Ocak ayında,
“Kamu Sektörü Raporu”nu yayımladı. Derneğin yürüttüğü sektör araştırmaları, LGBTİ
çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve insan hakları ihlallerine olduğu kadar iyi
örneklere ve uygulamalara da ışık tutuyor.
Kaos GL Derneği, Türkiye’de işlenen homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarını izlemek
için yürüttüğü araştırmaları raporlaştırmaya devam ediyor. Türkiye’de 2017 yılında
gerçekleşen “Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları” Derneğin Ocak ayında
yayıma hazırladığı bir diğer “rapor” oldu.
2017 Medya İzleme Raporu: “Kaos GL Derneği olarak 9 yıldır lezbiyen, gey, biseksüel,
trans ve intersekslerin (LGBTİ) medyada yer alış biçimlerini izliyoruz. Her yıl
yayınladığımız medya izleme raporları ile hem medyadaki ayrımcı söylem, nefret söylemi,
nefret suçu ve önyargıya dikkat çekmeye çalışıyor hem de medyada seyri takip ediyoruz.”
Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet Mümkün: LGBTİ’lerin aile, çalışma
hayatı, eğitim, sağlık, barınma, psikoloji-psikiyatri, medya, insan hakları, hukuk, askerlik
gibi sorun yaşadıkları alanlar ile “aile ile sosyal hizmet”, “çocuk ve sosyal hizmet”,
“yaşlılık ve sosyal hizmet”, “kadın ve sosyal hizmet”, “engellilik ve sosyal hizmet”, “tıbbi
sosyal hizmet”, “kurum bakımı/sosyal hizmet”, “psikolojik-psikiyatrik sosyal hizmet” gibi
Türkiye’de tanımlanmış sosyal hizmet alanları birebir örtüşüyor.

Sosyal hizmet uzmanları, eşcinsel, biseksüel, trans ve interseksler ile bu alanların
herhangi birinde karşılaşabilir. İşte bu kitapçık, söz konusu karşılaşma alanlarındaki
sorunlara yaklaşımlar ile heteronormatif olmayan bir sosyal hizmet için olanakları ele
alıyor.”
Sıkça Sorulan Sorular: “Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaşamıyor, biz de varız!”
diyerek yola çıkan Kaos GL, çeyrek yüzyılı geride bırakan bir süredir ayrımcılıklara karşı
çalışmalar yürütüyor. Bilgilendirme, ister bilgi eksikliğinden kaynaklı ister kültürel-sosyal
hayatta ortaya çıkarak yaygınlaşmış önyargılara karşı, kaynağından ve doğru
bilgilendirme, Kaos GL olarak yorulmadan yaptığımız çalışmalarımızın başında geliyor.
Sırf toplumdaki hâkim hetero-norm’a uymaz kabul edilip dışlanmış, damgalanmış ve
hayatın her alanından kovularak eşit insan haklarından mahrum bırakılmış, yetinilmeyip
sürekli ayrımcılığa tabi tutulmuş hayatlara, günümüzde “LGBTİ” kısaltmasıyla
adlandırdığımız Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks kişilere ilişkin “sıkça sorulan
sorular”a yaşamın içinden veya uzmanından cevaplarla hazırladığımız bu kitapçık da söz
konusu “bilgilendirme” kaynaklarından biri olsun istedik.”

SERGİ
Kaos GL Derneğinin düzenlediği ikinci sergi “koloni I colony”, İstanbul Sultanahmet’teki
Abud Efendi Konağı’nda, 23 Aralık 2017 – 3 Şubat 2018 tarihleri arasında açık kaldı.
Serginin küratörlüğünü Aylime Aslı Demir, Kevser Güler ve Derya Bayraktaroğlu yaptı.
“Kaos GL olarak sergi yapmak, sanatın diliyle ve hissiyle bunu kavramaya çalışmak için
güncel sanat alanında işler üretmeye başladık. İlki, LGBTİ hareketin geçmişine bakan, bu
coğrafyaya ait, LGBTİ içerikli çeşitli materyallerin sergilendiği; hem bir arşiv niteliğinde,
hem de harekete ışık tutan bir sergiydi. O sergide, işleri daha önce Kaos GL’de yer almış
sanatçıların güncel çalışmaları da bulunuyordu.
‘Koloni’de ise bir tema üzerine çalıştık. Bu çalışmayı, Ankara’da faaliyetlerimizin
yasaklandığı dönemde yaptık. İnsan olmak için kölelerin, sakatların, kadınların nasıl bir
mücadele verdiğini biliyoruz. ‘Koloni’, bu araştırma üzerine ortaya çıktı. Sergide yer alan
eserlerin çoğu, queer sanatçılara ait, formsuzluğu, farklı üretim şekillerini ve arayışı
yansıtan işler.
‘Koloni’de türler arasında etik bir ilişki nasıl kurulabilir diye tartıştık. Bu ekolojik yıkımın,
savaş tahribatının arasında, en insanlık dışı olarak gösterilen LGBT’lerin belki de en
kapsayıcı insan tartışmasını yürütebileceğini düşündük."

DANIŞMANLIK
Kaos GL Ocak ayında trans geçiş süreci, açılma, askerlik, cinsel sağlık gibi alanlarda
Türkiyeli ve mülteci LGBTİ’lere 193 sosyal hizmet danışmanlığı sağladı.
Sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar tarafından Aralık ayında verilen danışmanlıklar
hormon kullanım süreci, trans geçiş süreci, askerlik, cinsel sağlık, BMMYK süreci, yasal
haklar, sosyal hizmet, evlilik, maddi destek, psikolojik destek gibi alanlarda sağlandı.

LGBTİ mültecilere telefon ve mail yoluyla toplamda 168 danışmanlık hizmeti verildi.
Danışmanlıkların 63’ünün hukuki, 105’inin sosyal danışmanlık olduğu görüldü. İki trans
kadın mültecinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Bölümündeki randevu
süreçleri takip edildi. Mültecilere verilen danışmanlıklar BMMYK ile birlikte yürütülen
“LGBTİ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında gerçekleşti.
Ocak ayında Türkiyeli LGBTİ'lere 25 psiko-sosyal danışmanlık hizmeti sağlandı. 24’ü mail,
1’i telefon yoluyla sağlanan danışmanlıklar askerlik, yasal haklar, açılma gibi alanlarda
verildi.

AYRIMCILIK KARŞITI DERSLER
Kaos GL Derneği, “Ayrımcılık Karşıtı Dersler” kapsamında birçok üniversitede öğrenci ve
akademisyenle bir araya gelmeye devam ediyor.

Birçok meslek elemanına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin doğru bilgilere ilk
elden, öğrencilik hayatında ulaşma imkânı tanıyan Ayrımcılık Karşıtı Dersler, öğrencilerin
alanında uzman kişilerle bir araya gelmesini de sağlıyor.

Ocak ayında “Ayrımcılık Karşıtı Dersler”in ilki, 11 Ocak’ta, Uluslararası Gençlik Örgütü
AIESEC’in stajyer grubuna yönelik yapıldı. Kaos GL’nin “Türkiye’de LGBT Hakları” başlıklı
sunuma 25 kişi katıldı.

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ – ÇANKAYA BELEDİYESİ
Kaos GL Derneği, “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme
Projesi” kapsamında Çankaya Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitimleri sürdürüyor.
Çankaya Belediyesi’nin eşitlikçi toplumun geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden
kaynaklanan dezavantajların giderilmesi ve farklılıkların görünür kılınması amacıyla
yürüttüğü çalışmalar ile örtüşen “Türk Belediyelerinde Eşitlik Politikalarını Güçlendirme
Projesi” kapsamında yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Eğitimi” Ocak
ayında zabıta ve şoförlere yönelik yapıldı.

Belediye Zabıta Salonunda, 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleşen eğitime Ankara Tabipler
Odası’ndan Dr. Filiz Ak, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı, Pembe Hayat
Derneği’nden Derin Akıllı ile Kaos GL’den Seçin Tuncel katıldılar.

ÇALIŞMA GRUPLARI – BELEDİYE
Çankaya Belediyesi Eşitlik Grubu ile Kaos GL toplandı. Toplantıda “Türk Belediyelerinde
Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Ayrımcılık Eğitimi” sürecinin değerlendirmesi ile yeni dönemde düzenlenecek üç
eğitimin planlaması yapıldı.

ATO LGBTİ KOMİSYONU TOPLANTISI
Ankara Tabipler Odası ATO’nun LGBTİ Komisyonu ile Kaos GL ortak toplantısı yapıldı. Yeni
dönem değerlendirmesi yapıldı ve iş planı çıkarıldı.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ
Anıtpark Forumu: Ankara Valiliğinin “LGBTİ etkinlikleri”ni yasaklaması üzerine Anıtpark
Forumu bir panel düzenledi. Kaos GL’den Yıldız Tar’ın konşmacı olarak katıldığı panelde,
“OHAL ve LGBTİ etkinliklerinin yasaklanması ve yasaklara karşı ortak mücadele”
konuşuldu.

LGBTİ Odaklı Habercilik Atölyesi: 9/8 Haber tarafından İzmir’de düzenlenen Kaos
GL’den Yıldız Tar katıldı. 9/8 Haber'in muhabirlerine dönük eğitim programı Ege Bölge
eğitimi ayağında LGBTİ odaklı habercilik anlatıldı.
Barışçıl Gösteri Hakkı Konferansı: Eşit Haklar İzleme Derneğinin 27 Ocak’ta,
İstanbul’da düzenlediği konferansa Kaos GL’den Yasemin Öz katıldı. Barışçıl Gösteri
Hakkının Kullanımına İlişkin Saha Deneyimleri üzerine konuşan Öz, LGBTİ’lerin
yürüyüşlerinin engellenmesi ve Ankara Valilik yasaklarının hukuki boyutlarını anlattı.

Kadın Hareketinin Değişimi, Bugünü ve Geleceği Toplantısı: Uçan Süpürge
tarafından 28 Ocak’ta Kapadokya’da düzenlenen buluşmaya Kaos GL’den Yasemin Öz
katıldı. “Muhafazakârlık İkliminde Feminist Mücadele ve Beden Politikaları” başlıklı
konuşmasında Öz, feminist örgütler ile LGBTİ’lerin beraber nasıl yol aldıklarını anlatı.

ULUSLARARASI AKTİVİTELER

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Batı Balkanlar ve Türkiye LGBTİ Eşit Haklar Örgütü
ERA’nın koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaos GL’den Murat Köylü katıldı.

