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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 Mart ayı faaliyet bülteni… 

 

 



DERGİ & WEB 

1994 yılından beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL dergisinin 165. sayısı “Dostluk” dosya 
konusuyla yayınlandı. Derginin Mart-Nisan sayısı “birlikte eylemenin ahlakını nasıl kuruyoruz” 

sorusunun peşine düşüyor. Kaos GL dergisinin Mayıs-Haziran sayısı “Bir İnsan Hakları İhlal Aracı 
Olarak Hukuk” dosyasıyla çıkacak. 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi’nin düzenlediği “Osmanlıdan 
Günümüze Kadın Dergileri” sergisinde Kaos GL ve KaosQ+ dergileri yer aldı. 
 
kaosGL.org, yayın ilkelerini ile yayın sürecini okurlarıyla paylaştı. 

 
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. 

 

KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI 

“Bir Dostluktan Neler Doğar?” temalı 14. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın kazananları 16 
Mart’ta açıklandı. 
 
“Bir dostluktan emek doğar, dayanışma doğar, direniş doğar ve elbette aşk doğar. Dostlukla aşk 
arasındaki ince, geçişli çizgi dostluğun aşka içkin olduğunu fısıldar kulaklara, dostluk aşka 
yakınsadıkça büyüyü, mucizeyi hatırlatır” diyerek yola çıkan 14. Kadın Kadına Öykü 
Yarışması’nın kazananları özel gecede ödüllerini aldı. 
 
“Edebiyat biraz da gidenleri geri çağırmak!” 
“Biz mutsuz değildik, o sebeple kendi öykülerimizi yazalım istedik” 
14. Kadın Kadına Öykü Yarışması Forumu Nazlı Yıldırım’ın fotoğraflarıyla 
Nazlı Yıldırım’ın objektifinden 14. Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni 

 

MEDYA–İLETİŞİM 

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Hacettepe QueerDeer ve Ankara Üniversitesi QueerAnka’dan 
öğrenciler medyada nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı hak haberciliği için bir araya geldi. Kaos 
GL’nin Medya Okulu kapsamında öğrenciler 3 Mart’ta ODTÜ Mezunlar Derneği’nde temel 
habercilik, görsel tasarıma giriş, sosyal medya ve basın ile iletişim atölyelerine katıldı. 
 

Kaos GL ve kaosGL.org haberleri, senenin ilk üç ayında, çeşitli yayın organlarında kendine yer 
buldu. “Basında Kaos GL” turu, Ocak, Şubat ve Mart 2019 aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına 
yer veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan medya organlarını 
listeledi. 

 
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 İnternet Seyri” başlıklı Şubat ve Mart raporları işte burada… 
 
18 Kasım 2017’de Ankara Valiliği’nin Olağanüstü Hal Kanunu’nu (OHAL) kullanarak, OHAL’in 
kaldırılmasının ardından da 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’nu gerekçe göstererek yasakladığı LGBTİ+ etkinlikleri LGBTİ+ var oluşu 
kriminalize ediyor, Anayasa’nın tanıdığı bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ve ifade 
özgürlüğünü ihlal ediyor.  
 
Peki, LGBTİ+’lar bu yasak hakkında ne düşünüyor ne hissediyor? Ankara’da yaşayan LGBTİ+’lar 
kaosGL.org’a yasağın kendilerini nasıl hissettirdiğini anlattı. 
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İNSAN HAKLARI 

Ankara’da Kasım 2017’den beri LGBTİ+ etkinlikleri yasak. Ankara Valiliği’nin Olağanüstü Hal 
Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağı” OHAL’in kaldırılmasının 

ardından 3 Ekim’de çıkarılan yeni bir kararla sürdürülüyor. 
 

 
İnsan hakları ve meslek örgütleri Adalet Bakanlığı’nın davetiyle eylem planı toplantısına katıldı. 
LGBTİ+ etkinlik yasaklarını eleştirdi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin 
düzenleme talep etti. 
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, senelik raporunda Ankara’daki LGBTİ+ etkinlik yasakları ve 2018 

İstanbul Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasına yer verdi. 
 

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianamenin ardından 18 hak örgütü, “Osman Kavala ve Yiğit 
Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! Sivil toplum üzerindeki yoğun baskı sona ermeli” dedi. 
 
Ankara’da bu yıl 13.sü gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü’nde kadınlar polisin ablukaya aldığı 
Sakarya Meydanı’nda yürüdü. “Aşk, aşk hürriyet, uzak olsun nefret”, “Batsın, batsın ahlakınız 
batsın”, “Jin, Jiyan, Azadi” sloganlarıyla yürüyen kadınlar tüm renkleriyle alanı doldurdu. 
 
Eylemde okunan basın açıklamasında Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ yasaklarına da değinildi: 
“Ankara’da valilik kararıyla, 2017 Kasım ayından bu yana bütün LGBTİ+ etkinlikleri yasaklı. 
Bizler ‘yaşasın kadın kadına aşk’ diyen lezbiyen, biseksüel, kadınlarız! Ve aşka yasak 
tanımadığımızı buradan bir kere daha haykırıyoruz!” 

 

KENT HAKKI 

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesinde LGBTİ+’ların yerel yönetimlere ilişkin talepleri, 
siyasetçilerin bu taleplere ilişkin yanıtları, yerel yönetimlerde LGBTİ+’ların varlığına ilişkin 
kaosGL.org’dan yazı dizisi…  
 

SAĞLIK HAKKI 

Çankaya Belediyesi'nin Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında programına aldığı Dünya HPV Günü 
etkinliği 5 Mart’ta gerçekleşti. Esat Çankaya Evi’nde Kaos GL Derneği ile ortak düzenlenen 
etkinlikte Dr. Filiz Ak konuşmacı oldu. 
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Biseksüel sağlık ayında Dr. Filiz Ak kaosGL.org okurları için dünyada yapılan araştırmalardan 
örneklerle biseksüellerin ihtiyaçlarına tıbbın yanıtını anlattı. 
 

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, Jinekolog Dr. Sultan Ot, LGBTİ+’ların karşılaştığı sağlık hakkı 

ihlallerinin nasıl önlenebileceğini kaosGL.org’a anlattı. 
 
4 Mart Dünya HPV Farkındalık Gününde, bulaş yollarından korunma yöntemlerine, Dr. Filiz Ak; 
HPV’ye dair kaosGL.org’un sorularını yanıtladı. 
 
Halk sağlığı politikalarının LGBTİ+’ları nasıl kapsayacağını ve dünyadan iyi örnekleri Yrd. Doç. 
Dr. Yeşim Yasin kaosGL.org okurlarına anlattı. 
 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Psikiyatr Dr. Koray Başar, trans ergenlere uygulanan 
hormon tedavisini kaosGL.org’a anlattı. 
 

SOSYAL HİZMETLER 

1983 yılından bu yana her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü kutlanan Dünya Sosyal Hizmet 

Günü’nda sosyal hizmet uzmanları kaosGL.org’a konuştular. 
 
“Sosyal çalışmacının dostlukla ilgili LGBTİ+ hareketinden öğreneceği çok şey var” 
“Sosyal hizmetleri heteronormativiteden arındırmak gerekiyor” 
“Sosyal hizmet uzmanı, süreci mülteci LGBTİ+’larla birlikte yürütmeli” 
Mülteci LGBTİ+’lar ve sosyal hizmet: Süreğen travmatik strese karşı güçlenme 
 

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ  

Kaos GL Derneği Akademik ve Kültürel Çalışmalar Koordinatörü Aylime Aslı Demir, İstanbul’da, 
Yoğurtçu Kadın Forumu’nda bir araya gelen kadınların düzenledikleri etkinliğe katıldı ve queer 
teorinin düşünsel kaynakları üzerine konuştu.  
       
Kaos GL’den Yasemin Öz, Galatasaray Üniversitesi’nin 8 Mart haftasında İstanbul’da düzenlediği 

(6 Mart) etkinliğe katıldı. 

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları öğrencilerinin düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 
Kaos GL Derneği’nden Aylime Aslı Demir konuştu. 
 
Kaos GL’den Remzi Altunpolat, 22 Mart’ta Diyarbakır’da, Keskesor LGBTİ+’nın düzenlediği 

homofobi karşıtı etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. 

Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar artık “Gökkuşağı Etkinlikleri” adıyla düzenleniyor. Şehrinizde 
gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail 
atmanız yeterli! 
 
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Kaos GL tarafından koordine edilen ve 2006’dan beri her yıl, 
17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün vesilesiyle düzenlenen homofobi ve transfobiye 
karşı örgütlenen bir etkinlikti. Buluşma, 2019’da “Gökkuşağı Etkinlikleri” adı altında yola devam 
ediyor. 
 

AYRIMCILIK KARŞITI DERSLER 

Kaos GL Derneği, Ayrımcılık Karşıtı Dersler 2019 Bahar dönemi devam ediyor. Program, 
Ankara’da akademisyenleri, öğrencileri ve LGBTİ+ aktivistlerini LGBTİ+ politikalarını tartışmak 
için bir araya getiriyor. 
 
LGBTİ+ alanında çalışmak isteyen öğrenci ve akademisyenler, “Ayrımcılığa Karşı Dersler” 
programı kapsamında Kaos GL Derneği’ne bilgi@kaosgldernegi.org adresinden ulaşabilir. 
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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 devam 
ediyor. Danışmanlık almak isteyen LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi üzerinden 
iletişime geçebilir. 
 

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ 

Ka.Der Ankara Genç Kadınlar için Siyaset Okulu İzmir programı katılımcıları örgütlenmeyi ve 
gönüllülüğü tartıştılar. Kaos GL Derneği’nden Gözde Demirbilek konuşmacı olarak katıldı. 
 

Kaos GL’den Defne Işık ve Seçin Tuncel, Sosyal Hizmet Federasyonu’nun 16 Mart’ta Ankara’da 

düzenlediği etkinlikte, “Toplumsal Cinsiyet Temelinde LGBTİ+ ve Ayrımcılık” sunumu yaptılar. 

Ankara Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, kaosGL.org’dan Aslı Alpar’ın 
katılımıyla “Queer Karikatür Atölyesi” gerçekleşti. 
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi’nde, 8 Mart’ta, kaosGL.org 
editörlerinden Aslı Alpar, heteroseksizm, toplumsal cinsiyet ve karikatür üzerine konuştu. 
 
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) Çalışmaları Birimi 

ve Türkiye Psikiyatri Derneği işbirliği ile düzenlenen ruh sağlığı alanında çalışanlar için cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği atölyeleri’nin üçüncüsü, 17 Mart’ta, Ankara’da, Türk Psikologlar 
Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleşti. 
 

ARAŞTIRMALAR 

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 ve Şubat Aylık Faaliyet Raporu işte burada… 
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