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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 Temmuz-Ağustos faaliyet bülteni… 

 

 

 

 

https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26470


 

 

DERGİ 

Kaos GL Dergisinin Temmuz-Ağustos 2018 tarihli 161. sayısı “Cinsellik” dosya konusuyla 
yayınlandı. Dergi bu sayısında yeni cinsellik tartışmaları, cinselliğe ilişkin özcü yaklaşımlar 
ve cinselliğe dair politik manevraları 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. 
 
KİTAP-BROŞÜR-RAPOR 

“Bi+seksüeller Burada!” 
Kaos GL’nin biseksüellere odaklanan broşürü “Bi+seksüeller Burada!” yayımlandı. 
“Bi+seksüeller Burada!” broşürü, biseksüel kimliğe ve biseksüel+ların yaşadığı 
ayrımcılıklara odaklanıyor. Broşür, “Minik Bi+ Sözlük”, “Biseksüel nedir?”, “Peki ya 
Biseksüeller?”, “Bi+seksüel Sağlığı”, “İlk Biseksüel Manifestosu”, “Monoseksizm ve 
Bi+fobi aynı şey mi?” ve “Dünyada Biseksüel Örgütlenmeler” olmak üzere yedi bölümden 
oluşuyor. 
 

   
 
“LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır!”  
Kaos GL Derneği’nin intersekslere odaklanan broşürü “LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır” 
yayımladı. Broşür, “LGBTİ’’nin İ’si: İnterseksler vardır!”, “İnterseks nedir?”, “Sadece 
interseks olduğunuzda anlayabileceğiniz 8 şey”, “Arkadaşlarımızın bilmelerini beklediğimiz 
şeyler”, “Doktorların bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “Ailelerin bilmelerini beklediğimiz 
şeyler”, “18 Yaş üstüne düzenleme var peki ya altındakiler”, “İntersekslerin mücadelesine 
nasıl destek olabilirsiniz?”, “Üçüncü Uluslararası İnterseks Forumu Bildirgesi”, “İnterseks 
durumlarla ilgili genetik ve tıbbi terimler” ve “LGBTİ’nin İ’si: İnterseks okuma 
listesi”  olmak üzere on bir bölümden oluşuyor. 
 
Kaos GL Derneği “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: 
Parlamenterler için bir El Kitabı”nın Türkçesini yayımladı. 
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MEDYA–İLETİŞİM 

Kaos GL’nin Medya ve İletişim çalışmaları kapsamında kurulan Sözlü Tarih Çalışma 
Grubu 15 Ağustos’ta Adana’da belgesel çekiminde dikkat edilmesi gerekenleri tartıştı. 
Yedi şehirden kaosGL.org muhabirleri sinema atölyesinde bir araya geldi. Atom Film’den 
eğitmenler çekim ve montaj tekniklerinin yanı sıra fotoğrafçılık ve sinemanın temel 
ilkelerini anlattı. 
 

 
 
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.  
Farklı iş sahalarında gelişen iki “olay”, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı 
meselesini Temmuz ayı sosyal medyasında gündeme taşıdı. 

“Basında Kaos GL” turu, Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını 
kullanan medya organlarını listeliyor. İşte Nisan-Mayıs-Haziran basın turu… 

DANIŞMANLIK 

Kaos GL Derneği, telefon ve mail yoluyla, mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere sosyal 
danışmanlık hizmeti sağlıyor. 
Kaos GL Temmuz ayında yasal haklar, sosyal hizmetlere erişim, hormon kullanım süreci, 
askerlik başta olmak üzere birçok alanda mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere 209 danışmanlık 
hizmeti sağladı.  
Danışmanlık almak isteyen Türkiyeli LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi 
üzerinden iletişime geçebilir. 

İNSAN HAKLARI  

Kaos GL Derneği, Ankara’da Kasım 2017’de ilan edilen “süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını” 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. 
 
Derneğin AİHM başvurusu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Valilik kararını tedbiren 
durdurması talebinin reddedilmesi üzerine yapıldı. Dernek, ayrımcı yasakla toplantı ve 
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dernek özgürlüğü başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini 
belirterek mahkemeden tedbir kararı talep ediyor. 
 
Kaos GL Derneği, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı 
kapsamında Eylül- Aralık 2018 döneminde Aktivizm Okulları düzenliyor. 
 

 
 
kaosGL.org, temel hak ve özgürlüklerle ilgili yaz boyunca süren “Hak-sız mıyız (!)” başlıklı 
bir yazı dizisi hazırladı. Kaos GL’den Avukat Kerem Dikmen her hafta bir hak ya da 
özgürlüğü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında değerlendirdi. 
 
İşte, “Hak-sız mıyız (!)” yazı dizisinin başlıkları… 
Yaşam Hakkı, İfade Özgürlüğü, Mal ve Hizmete Erişimde Ayrımcılık Yasağı, Özel Hayata 
Saygı Hakkı, Sağlık Hakkı, Eğitim Hakkı, Çalışma Hakkı, Barınma Hakkı.  
 
HOMOFOBİ KARŞITI YEREL BULUŞMALAR 

Kaos GL Derneği, Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar kapsamında 2018’in ilk yarısında 10 
kentte etkinlikler düzenledi, Kaos GL’den LGBTİ+ hak savunucuları düzenlenen 
etkinliklere konuk oldu.  

Kaos GL, LGBTİ+ hakları için Ocak’tan Haziran’a; Ordu, Bodrum, Bursa, Antalya, 
Diyarbakır, Konya, İstanbul, Denizli, Trabzon ve Eskişehir’de homofobi karşıtlarıyla bir 
araya geldi. 

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 

Kaos GL Derneği’nin de aralarında bulunduğu 152 kadın ve LGBTİ+ örgütü, 
“Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz” başlıklı bildiri yayımladı. 
 
Kaos GL Derneği, “yılın skandalı” diye haber yapılan özel hayatın gizliliği ve çalışma 
hakkının ihlal edilmesine ilişkin açıklama yayınladı. Kimse kimseyi cinsel yönelimini, 
cinsiyet kimliğini, cinsiyetini, cinselliğini açıklamaya ve bir başkasıyla paylaşmaya 
zorlayamaz. 
 
Kaos GL Derneği; Türkiye’nin dört bir yanında LGBTİ+'lara dönük nefret çağrısı yapan 
bildiriler dağıtılmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. Dernek, yetkilileri nefrete karşı 
harekete geçmeye çağırdı. 
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Kaos GL Derneğinden Damla Umut Uzun, 17-19 Temmuz’da, Ankara’da Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Derneğinin (CEİD) düzenlediği “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi - Yerel İzleme 
Atölyesi”ne katıldı. 
 
Kaos GL Derneğinden Koray Arkadaş, Uluslararası Af Örgütü’nün 21 Temmuz’da, 
Ankara’da düzenlediği “Ayrımcılıkla Mücadele ve Temel İnsan Hakları Eğitici Eğitimi”nde, 
“Farklı kurumlarda LGBTİ alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları” sunumu yaptı. Kaos 
GL Derneğinin UNHCR ile birlikte yürüttüğü çalışmaları paylaştı. 
 
ULUSLARARASI AKTİVİTELER 

Malezya’da Şeriat Mahkemesi iki kadına “arabada lezbiyen ilişkiye girmeye teşebbüs 
ettikleri” iddiasıyla kırbaçlama cezası vermesi üzerine Kaos GL Derneğinin de üyesi 
olduğu Müslüman Ülkelerde Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) cezayı kınadı. 

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 çalışması sürüyor. Ankete 
katılmak için tıklayınız. 

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