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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 resmî sitesinde yayımlanıyor. 
İşte 2019’un Temmuz-Ağustos ayı faaliyet bülteni… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERGİ  
 
1994 yılından beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL dergisinin 167. sayısı “artı” dosya konusuyla 
yayınlandı. Derginin Temmuz-Ağustos sayısı “+ ne ifade ediyor?”, “LGBTİ’den sonra eklenmesi 
öngörülen cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimler ve cinsiyet ifadelerini bir çatı altında toplamaya 
yönelik bir hamle mi yoksa bütün bunlardan daha fazlasına mı işaret ediyor?” gibi sorulara yanıt 
arıyor. 
 
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. 
 
MEDYA–İLETİŞİM 
 
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 Nefret Söyleminin Temmuz ve Ağustos Ayı İnternet Seyri: “Diyanet’in dilinden nefret 
damlıyor!”, “İçişleri Bakanı, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa devam ediyor!” 
 
“Basında Kaos GL” turu, Nisan, Mayıs ve Haziran 2019 aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına yer 
veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan medya organlarını listeledi ve 
Temmuz başında yayınladı. 
 
Şair küçük İskender hayatını kaybetti. LGBTİ+ toplumuna baş sağlığı dileyen Kaos GL, şairin 
1995 yılında Kaos GL’nin 8. sayısına yazdığı mektubu, kaosGL.org’da paylaştı. 
 
İNSAN HAKLARI 
 
Kaos GL Derneği’nin Hukuk Çalıştayı için 24-27 Temmuz’da İzmir Seferihisar’daydı. LGBTİ+'ların 
adalete erişiminin önündeki engeller neler? LGBTİ+’lara yönelik ihlaller nasıl cezasızlığa 
dönüşüyor? Bu durum LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ harekete nasıl yansıyor? Bütün bu soruları ve 
daha fazlasını tartışmak için Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden hukukçular bir araya geldi.  
 
Kaos GL’den Murat Köylü, Temmuz ayında Ankara’da, İnsan Hakları Eğitimi Ağı toplantısına 
katıldı. Ağ toplantısı, insan hakları eğitimlerinin standart hale getirilmesi ve düzenlenmesi aynı 
zamanda yerel yönetimlerde insan hakları eğitimlerinin yaygınlaştırılması için düzenlendi.  
  
Kaos GL Derneği, sosyal medyada feminist ve LGBTİ+ hareketleri arasında gündem olan trans 
dışlayıcı radikal feminizm (TERF) tartışmalarına ilişkin açıklama yayınladı: Trans kadınların 
cinsiyetlerini sorgulamak, trans kadınların “kadın olmadığı” yönündeki açıklama ve imalarda 
bulunmak; kadın düşmanlığı, transfobi, nefret ve ayrımcılıktır. Bu ayrımcılığa karşı mücadele 
etmek ise hepimizin politik sorumluluğudur. 
 
Askerlik sürecinde cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği hallerinden dolayı yaşanılan süreçleri 
ve maruz kalınan ayrımcılıkları tanıkla anlatıyor. Temmuz-Ağustos boyunca bir dizi deneyim 
kaosGL.org’da yayınlandı. 
Zorlu ve ötekileştiren bir askerlik süreci 
Pembe tezkere sürecim: Selam, ben eşcinselim! 
Askerlikten rapor alma sürecim: Umarım herkesin süreci kolay ve rahat geçer 
 
ÇALIŞMA HAKKI 
 
LGBTİ’lerin özel sektör ve kamu sektöründeki istihdam durumları ile iş yerlerinde yaşadıklarına 
dair araştırma devam ederken, çalışma hayatında ayrımcılıklar üzerine bir dizi röportaj Temmuz-
Ağustos aylarında kaosGL.org’da yayınlandı. 
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Okul yönetimi HIV pozitif öğretmeni işten çıkardı, hukuki mücadele sürüyor 
“HIV’le yaşadığım için diplomamı çöpe atmamı bekliyorlar!” 
“Hekim, HIV tanısı aldığımda lisansımı yırtıp çöpe attı” 
“Sırf eşcinsel olduğum için beni jet hızıyla ihraç ettiler” 
“Trans geçiş süreci çalışmamı engellemiyordu, ona rağmen beni işten çıkardılar” 
 
MÜLTECİ HAKLARI 
 
Kaos GL Derneği, Temmuz ayında Denizli’de düzenlediği piknikte İranlı mülteci LGBTİ+’larla bir 
araya geldi. Denizli’de yaşayan İranlı mülteci LGBTİ+’lar Kaos GL’nin queer karikatür atölyesinde 
homofobi, bifobi ve transfobiye karşı çizdi. 
 
Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara, Medyascope.tv’de derneğin 
mülteci hakları alanındaki çalışmalarını aktardı: Mülteci hakları alanında mültecilerle beraber 
mücadele etmeye ve politika üretmeye çalışıyoruz. 
 
Kaos GL, sığınmacı ve mültecilerle birebir çalışan uzmanlara yönelik düzenlediği “Cinsel Yönelim 
ve Cinsiyet Kimliği” eğitimlerinin yanı sıra doğrudan mülteci LGBTİ+’larla sosyal etkinliklerde de 
bir araya geliyor. Kaos GL Derneği, Yalova’da düzenlediği piknikte İranlı mülteci LGBTİ+’larla bir 
araya geldi. Ağustos başında yapılan piknikte queer karikatür atölyesi de gerçekleşti. 
 
SOSYAL HİZMETLER 
 
Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleri Ağustos ayında Ankara’da, “Sosyal Hizmet - Danışmanlık 
Toplantısı” düzenledi. Ortak toplantıda, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sağladığı Danışmanlık 
Hizmetleri, Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Artırılması, Eksiklikler, Sınırlıklar, Staj Güçlenme 
Atölyelerinin Organizasyonu konuşuldu.         
 
DANIŞMANLIK 
Kaos GL Derneği, telefon ve mail yoluyla, mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere sosyal danışmanlık 
hizmeti sağlıyor. 
Aralıksız olarak danışmanlık veren Kaos GL, yasal haklar, eğitim, sağlık, askerlik başta olmak 
üzere birçok alanda mülteci ve Türkiyeli LGBTİ+’lara danışmanlık hizmeti sağlamaya Temmuz ve 
Ağustos aylarıyla devam ediyor. Danışmanlık almak isteyen LGBTİ’ler Kaos GL ile 
danisma@kaosgl.org adresi üzerinden iletişime geçebilir. 
 
SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 
           
Kaos GL’den Seçin Tuncel, Yaşama Dair Vakıf’ın (YADA) Temmuz ayında Ankara’da düzenlediği 
“Meydan Atölyeleri”ne katıldı. “Ankara’da “Şehirlerde Birlikte Yaşamak: Sivil Toplum Bunun 
Neresinde?" başlıklı toplantıda, Tuncel, LGBTİ+’ların şehirde uğradıkları ayrımcılıklar üzerine 
konuştu.       
 
Kaos GL’den Umut Güner ve Murat Köylü, Temmuz ayında Ankara’da, SIDA’nın destek verdiği 
STK'lara yönelik düzenlediği sonuç odaklı yönetim, değişim teorisi ve gösterge geliştirme 
eğitimine katıldılar. 
          
Kaos GL’den Murat Köylü, Temmuz ayında, Pınar Öğünç’ün Anadolu Kültür için hazırladığı 
“Türkiye'de sivil toplumun durumu” raporuna bilgi ve görüş verdi.  
 
Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, İHOP’un Temmuz ayında İstanbul’da düzenlediği “EPİ 
Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayda, “Türkiye'nin Evrensel Periyodik İnceleme süreci sivil toplum 
raporu için görüş ve bilgi alışverişi sunuldu. 
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Kaos GL Mülteci Çalışmaları Programından Koray Arkadaş, TurkMSIC tarafından Ağustos ayında 
İzmir’de düzenlenen toplantıya katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Arkadaş, LGBTİ+ Mültecilerin 
Yaşadığı Problemler, LGBTİ+ Mültecilerle Sosyal Hizmet Uygulamaları, LGBTİ+ Kavramlar-
Tanımlar, Mülteci Sığınma Prosedürleri, Kayıt ve Mülakat Aşamaları alanlarında sunum yaptı. 
 
“Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına 
alındığı çoğulcu bir Türkiye istiyoruz” diyerek yola çıkan ve aralarında Kaos GL Derneği’nin de 
bulunduğu 281 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı, Temmuz ayında  
“Toplumsal Cinsiyet Yaklaşım Belgesi” yayınladı. 
        
ULUSLARARASI AKTİVİTELER 
 
Almanya Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında, Ankara’da, büyükelçilikler ve AB 
delegasyonu ile yapılan toplantıya Kaos GL de katıldı. LGBTİ örgütlerinin dahil olduğu buluşmada 
LGBTİ haklarının durumu üzerine konuşuldu.      
 
ERA, Kaos GL, SPoD ve Kırmızı Şemsiye dernekleri Temmuz ayında, Türkiye'nin EPİ sürecine 
ilişkin BM'ye paydaş raporu sundular. 
 
Kuir Kıbrıs Derneği’ne “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında, Temmuz ayında, “gönüllü 
politikasının geliştirilmesi” için Kaos GL Derneğince uzman desteği sunuldu.  
 
ÇALIŞMA KAMPI  
 
Kaos GL Derneği, Temmuz ayında İzmir’de, bir hafta süren çalışma kampı gerçekleştirdi. 
Kampta, Derneğin çalışma departmanlarının koordinasyonu ele alındı ve yıllık planları 
oluşturuldu.            
       
ARAŞTIRMALAR 
 
Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
Merkezi işbirliğinde gerçekleşen Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 
2019 Araştırması ile 2019 Nefret Suçları Araştırması sürüyor.  

Kaos GL Derneği 2018 Aylık Faaliyet Raporları, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz-Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık bültenleri işte burada…  

Kaos GL Derneği 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran Aylık Faaliyet Raporu işte 
burada… 
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