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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 Eylül ayı faaliyet bülteni… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERGİ  
 
1994 yılından beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL dergisinin 168. sayısı “Gençlik” dosya 
konusuyla yayınlandı. Derginin Eylül-Ekim sayısı genç LGBTİ+’lara odaklanıyor. Kaos GL 
Dergisinin Kasım-Aralık 2019 yılı için son sayısının dosya konusu “Bellek” olacak.  
 
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 Dergisi sansürlere, yasaklara, kendi olmanın ve aşkın kabahatli sayılmasına ve tüm 
nefrete karşın 25 yıldır LGBTİ gündeminden, tarihinden ve örgütlerinden sesleri hayatın her 
alanına temas ederek LGBTİ+ toplumu ile kamuoyuna ulaştırıyor. İşte 25. yıla özel abonelik 
kampanyası… 
 
Kaos GL ve KaosQ+ dergileri bu yıl 5-16 Eylül tarihleri arasında açık olan 88. İzmir 
Enternasyonal Fuarı’ndaydı. 
 
MEDYA–İLETİŞİM 
 
Kaos GL Medya Okulu İzmir’de yapıldı. 
Medya Okulu Karaburun’daydı: Bir köpeğin insanı ısırması neden haber olmasın ki? 
“Özel haber muhabirin özel çabasıdır” 
Tuğba Taş: Yaygın medyanın kullandığı görseller şiddeti yaygınlaştırıyor 
Medya Okulu: Fotoğraflar bizi söyler 
 
Kaos GL, 25 yaşında! 
“Yollarımızın kesiştiği bütün Kaos GL dostlarına, bizi değiştiren dönüştüren bütün lubunyalara, 
taşrada LGBTİ+ olmak ne kadar zor derken, o taşrada hayatta kalmaya çalışan mülteci 
LGBTİ+’lara selam olsun!” 
 
Kaos GL, 25 yaşında! Farsça! 
Kaos GL, 25 yaşında! Arapça! 
 
Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin (EEİİ) düzenlediği “2. Uluslararası Erkekler ve 
Erkeklikler Sempozyumu”nda Kaos GL Derneği’ninden Aslı Alpar “Karikatürde Erkeklik, Erkekliğin 
Karikatürü” başlıklı bir atölye düzenledi. 
 
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 Ağustos ve Eylül İnternet Seyri, İçişleri Bakanı’nın 
LGBTİ+’lara yönelik hedef gösterme ve sarf ettiği homofobik nefret söylemleri ile oluştu. 
 
“Basında Kaos GL” turu, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2019 aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına yer 
veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarını 
listeledi. 
 
kaosGL.org, homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazılarını 
okuyor: 
Hem ırkçı hem seksist ve de heteroseksist! 
"Eşcinsellerin hukuku"ndan "ibnelik"e… 
Nefretlerini LGBTİ+’ya bağlamadan “köşe”lerini dolduramıyorlar! 
Homofobik nefretle bendini aşan köşeler! 
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ULUSLARARASI BELLEK ve TARİH KONFERANSI 
 
Kaos GL Derneği, 27-29 Eylül tarihlerinde, İzmir’de, Uluslararası Bellek ve Tarih Konferansı 
düzenledi. 
 
Uluslararası Bellek ve Tarih Konferansı’nda neler konuşuldu? 
Kaçak bir arşiv mümkün mü? 
Bellek araştırmaları kimlikleri nasıl kapsıyor? 
“LGBTİ+’ların tarihi hem kişisel hem de toplumsal olarak kırılgan bir tarih” 
“Unuttuklarımız hatırladıklarımızı, hatırladıklarımız unuttuklarımızı çağırıyor” 
“Bir mücadele, bir kültürün tek sözcüsü olmaya yeterli midir?” 
“Zorluk değer kazandırır her şeye” 
Tarihin peşinde: LGBTİ+ ve queer müze deneyimleri 
Görünürlükten bellek oluşturmaya: Mekânın queerleşmesi 
Duyguları politikalara yansıtarak tarih yazmak 
İğneyle kuyu kazdığımız arşivlerde neyi neden arıyoruz? 
“Sözlü tarih, daha demokratik bir tarih yazmamızı mümkün kılıyor” 
 
MÜLTECİ HAKLARI 
 
Kaos GL Derneği, Eskişehir’de düzenlediği piknikte İranlı mülteci LGBTİ+’larla bir araya geldi. 
Piknikte queer karikatür atölyesi de gerçekleşti. İşte İranlı mülteci LGBTİ+’ların çizdiği karikatür 
albümü. 
 
Kaos GL bu sene Mersin ve İzmir’den sonra Eskişehir’de de mültecilerle doğrudan çalışan farklı 
meslek gruplarına yönelik Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eğitimi düzenledi. 9-10 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime Ankara, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bolu, İstanbul, Bilecik, 
Kırıkkale yerellerinde çalışan kişiler katıldı. 
 
GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ  
 
Kaos GL Derneği’nden Seçin Tuncel, İzmir Kültür Platformu Girişimi yaz okulunda bir sunum 
yaptı. İzmirli kültür sanat aktörlerinin birbirleriyle iletişimini güçlendirmeyi, kültürel üretimlerini 
daha görünür kılmayı amaç edinmiş İzmir Kültür Platformu Girişimi 9-14 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği yaz okulunda Kaos GL Derneği’ni ağırladı. 
 
Homofobi, bifobi ve transfobiye karşı şehrinizde etkinlik düzenlemek, Kaos GL’yi davet etmek 
isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!    
    
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 Eylül ayıyla 
devam ediyor. Danışmanlık almak isteyen LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi 
üzerinden iletişime geçebilir. 
 
SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 
 
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin LGBTİ+ Hareketinin 
içindeki iyi örnekleri, başarıları görmek ve görünürlüğünü arttırmak adına düzenlediği Şugariyet 
Ödülleri 21 Eylül akşamı İstanbul’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Kaos GL’den Aylime 
Aslı Demir de jüri üyeleri arasında yer alıyor. 
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Kaos GL, 20 Eylül itibariyle 25’i bitirip 26’sından gün alıyor. Çeyrek bir yüz yılı bitiren Dernek 
yeni yaşını 28 Eylül’de İstanbul, Anahit Sahne’de düzenlediği parti ile kutladı. 
 
Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin İstanbul’da yaptığı “veri gazeteciliği ve veri görselleştirme 
eğitimi”ne Kaos GL’den Murat Köylü katıldı. 
           
Demokratik anayasa için uzlaşı zemini oluşturma çalışmaları çerçevesinde HDP heyeti Kaos GL 
ile görüştü. 
        
ULUSLARARASI AKTİVİTELER 
 
Kaos GL Derneği’nden Umut Güven’in katıldığı IGLYO Üyeler Konferansı, 4-6 Ekim’de 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleşti.  
 
Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, AGİT'e 2018 Nefret Suçları Raporunu sundu. 
 
Hollanda Uluslararası Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ve beraberindeki heyet, 
Türkiye'de LGBTİ haklarının durumu üzerine Ankara’da, Kaos GL Derneği ile görüştü. 
 
İnsan hakları örgütleriyle birlikte Kaos GL Derneği’nden Damla Umut Uzun, Almanya 
Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde diğer büyükelçiliklerin katılımıyla Türkiye'nin Evrensel Periyodik 
İnceleme 3. Döngüsü için Evrensel Periyodik Rapor Sunumu gerçekleştirdi. 
            
UNFPA'in koordine ettiği Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve ilgili belgelere dair görüş 
ve bilgi alışverişi etkinliğine (İstanbul) Kaos GL’den Murat Köylü katıldı. 
 
Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile daveti 
üzerine Türkiye'de LGBTİ haklarının durumu üzerine yapılan toplantıya katıldı. 
 
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Kaos GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+’lar 
(Hayat)” başlıklı yeni projenin açılış etkinliği ve sergisi 20 Eylül’de Lefkoşa Bandabulya 
Sahnesi’nde gerçekleşti. 
       
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 
Araştırması tamamlandı; rapor yayım hazırlıkları devam ediyor. 
 
2019 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması’nda anketlerin 
doldurulması sürüyor. 

Kaos GL Derneği 2018 Aylık Faaliyet Raporları ile Temmuz-Ağustos 2019 Aylık Faaliyet Raporu 
işte burada…  
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