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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 Ekim ayı faaliyet bülteni… 

 

 

 

 

 

 



DERGİ & KİTAP 

Kaos GL Dergisinin Eylül-Ekim (162) sayısı ile hakemli akademik dergi KaosQ+’nın 
“Queer Sinema” dosya konulu 7. sayısı yayınlandı. Kaos GL Dergisi Kasım–Aralık sayısında 
ise “sağ popülizm”i ele alıyor. 
 

 
 
 

 
 
Kaos GL ile KaosQ+ dergilerinin dağıtım, kitabevleri ve internet satışı için NotaBene ile 
bağlantıya geçebilir; abonelik için semih@kaosgl.org adresine yazabilirsiniz. Dergiye 
editor@kaosgl.org adresinden katkıda bulunabilirsiniz. 
 
Kaos GL ve Notabene işbirliğiyle ortaya çıkan “Queer Teori: Bir Giriş” ile “Arzunun 
Şeyleşmesi Queer Marksizme Doğru!” kitapları online erişimde.  
 
MEDYA–İLETİŞİM 

kaosGL.org, 26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü’nü kutladı. İstenildiği gibi bastırılıp, 
sticker olarak yapıştırabilecek, hediye edilebilecek kartlar, intersekslerin yaşadıklarını 
görünür kılmak için kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar'ın illüstrasyonlarıyla hazırlandı. 
 
kaosGL.org, Biseksüel Görünürlük Ayı’nın ardından da bi+ kartlar hazırladı. 
 
“Kampüste Varız” yazı dizisi hazırlayan kaosGL.org, mikrofonu üniversitelerdeki LGBTİ+ 
topluluklarına tuttu. Dizinin ilk konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Toplumsal 
Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu (DEÜ Eşit Şerit ToCAT), ikinci konuğu Ege 
Üniversitesi’nde yeni kurulan topluluk Lavender oldu. Ardından Bilkent Renkli Düşün 
Topluluğu konuştu. 
 
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. Homofobik ve transfobik söylemler, Eylül ayı sosyal medyasında 
“marjinal” dalgasından “yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu” kestirip atan nefretine 
kadar seyrediyor. 
 
İNSAN HAKLARI 

Ankara Valiliği, Kasım 2017’de, Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz 
“LGBTİ+ etkinlik yasağının” ardından, İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 Ekim tarihinde yolladığı 
yazı ile “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinliklerin gene yasaklandığını bildirdi. 
 
Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği “LGBTT ve 
LGBTİ etkinlikleri” başlıklı resmî yazısında yasağa gerekçe olarak “toplumsal hassasiyet 
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ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi. 
 

 

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ - “Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu” 

Kaos GL Derneği, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı 
kapsamında “Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu”nu 13-15 Ekim 2018 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirdi. 
 
Üç gün boyunca yerel yönetimlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa 
karşı mücadele yöntemlerinin tartışıldığı okul Karabağlar Kent Konseyi Başkanı ve Kaos 
GL üyesi Nazik Işık’ın sunumuyla başladı. 
 
Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'den LGBTİ+ hak 
savunucularının katıldığı İzmir yapılan “Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu”nda oturum ve 
tartışma akışı şu başlıklar altında yapıldı: 
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LGBTİ+ örgütleri yerel yönetimlerle ilk iletişimi nasıl kuruyor? 
LGBTİ+ örgütleri ve yerel yönetimler birlikte nasıl çalışıyor? 
“Benim belediyem” diyebilmek için: Katılım, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele 
“Sivil toplumun katılımı belediyeleri geliştiriyor” 
LGBTİ+’lar yerel yönetimlerden neyi nasıl talep edebilir? 
Yerel yönetimlerden ayrımcılıkla mücadele için ne talep ediyoruz? 
Uluslararası alanda ve Türkiye’de LGBTİ+’lar için iyi yerel yönetim örnekleri neler? 
 
İNSAN HAKLARI – “Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı” 

Kaos GL Derneği,  17-19 Ekim tarihlerinde İzmir’de, “Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk 
Konferansı” düzenledi. 

Konferans, sözleşmelerde insan haklarının öznesi olduğu belirtilen “herkes”in insan 
haklarından eşit yararlanıp yararlanamadığına odaklandı. Cinsiyet temelli şiddet ile nefret 
suçları ve bunlarla mücadelede hukuki açıdan günümüzdeki durumun irdelendiği 
Konferans’ta, toplumsal cinsiyetin ve çoklu ayrımcılığın, hukuki süreçlere etkisi tartışıldı. 
Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı’na yurtiçinden ve yurtdışından, alanında uzman 
hukukçular, bilim insanları, uzmanlar ve hak savunucuları katıldı. 

 

Kaos GL Derneği’nin İzmir’de düzenlediği Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı, 
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Yasemin Öz’ün açılış konuşmasıyla başladı. 

“Toplumsal mücadele mahkeme salonlarında da sürüyor” 
Cinsiyet temelli şiddet ve nefret suçlarına ilişkin hukuki zeminde ne durumdayız? 
Hukuki süreçler çoklu ayrımcılığa nasıl yaklaşıyor? 
Trans geçiş süreci aşamalarında kazanımlarımız ve eksikliklerimiz neler? 
“En çok etkilenen duygumuz güvense, müvekkille güven ilişkisini kurabilmek gerek” 
“Yasa yaşamın peşinden gitmeli” 
 
DANIŞMANLIK 

Kaos GL Derneği, telefon ve mail yoluyla, mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere sosyal 
danışmanlık hizmeti sağlıyor. 
Aralıksız olarak danışmanlık veren Kaos GL, Eylül ayının ardından, Ekim ayında yasal 
haklar, eğitim, sağlık, askerlik başta olmak üzere birçok alanda mülteci ve Türkiyeli 
LGBTİ+’lara 129 danışmanlık hizmeti sağladı. 
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Danışmanlık almak isteyen Türkiyeli LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi 
üzerinden iletişime geçebilir. 

ULUSLARARASI AKTİVİTELER 

Kurucuları arasından Kaos GL’nin de bulunduğu Batı Balkanlar ve Türkiye’de LGBTİ Eşit 
Haklar Derneği ERA’nın yıllık konferansı 3-6 Ekim’de Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
gerçekleşti. Bu yıl “Her şeye rağmen geleceğimizi talep ediyoruz!” sloganıyla düzenlenen 
konferans, devlet yetkilileri ve LGBTİ örgütleri arasında diyaloğu arttırmak, bölge ülkeleri 
arasındaki iş birliğini ve örgütlerin kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyordu.  

 
Kaos GL Derneği’nin de dâhil olduğu Türkiye’den 12 LGBTİ+ örgütü Yunanistan’da linç 
edilerek öldürülen LGBTİ aktivisti Zak Kostopoulos için adalet istedi. Örgütler ortak 
açıklamalarında Yunanistan’daki yetkilileri tarafsız ve adil bir soruşturma yürütmeye 
çağırdı. 
 
Hollanda, Amsterdam’ın uluslararası edebiyat festivali Read My World 11-13 Ekim 2018 
tarihleri arasında Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Koordinatörü Aylime Aslı 
Demir ile Süreyyya Evren’in küratörlüğünde Türkiye edebiyatına odaklandı. 
 
Kaos GL Derneğinin de katıldığı, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Queer, 
İnterseks Gençlik ve Öğrenci Çatı Örgütü’nün (IGLYO) yıllık konferansı İskoçya’nın 
başkenti Edinburgh’ta gerçekleşti. 
 
Hollanda Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet ile Türkiye'de LGBTİ haklarının 
durumu üzerine 4 Ekim’de, Ankara’daki görüşmeye Kaos GL’den Murat Köylü katıldı. 
    
Kaos GL’den Yıldız Tar, Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Dunja Miletovic 
ve AK İnsan Hakları Komiseri Dunja Miletovic ile 16 Ekim’de, Ankara’da görüştü.  
 
Ankara'daki yasak ve diğer LGBTİ hakları gündemi hakkında CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gökçe Gökçen ile 22 Ekim’de, makamındaki görüşmeye Kaos GL’den Murat 
Köylü katıldı. 
 
AYRIMCILIK KARŞITI DERSLER 

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

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, 
Temmuz-Ağustos ve Eylül bültenleri işte burada… 
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