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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 2019’un Ocak ayı faaliyet bülteni…

Kaos GL Derneği 2018 Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı. Aylık çalışmaların derlendiği elektronik
yayına dernek sitesinden erişilebilir.

DERGİ
Kaos GL Dergisi’nin 2019 Ocak-Şubat tarihli 164. sayısı “Televizyon” dosya konusuyla
yayınlandı. Dergisinin Mart-Nisan sayısı “Dostluk” dosya konusuyla çıkacak.
İlk sayısı 20 Eylül 1994’te çıkan Türkiye’nin en uzun soluklu süreli yayınlarından biri olan Kaos
GL Dergisi 2018’de hangi dosya konularını ele aldı? Türcülükten sağ popülizme, yaşlılıktan
mizaha işte 2018’de Kaos GL Dergisi’nin gündemleri…

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
14. Kadın Kadına Öykü Yarışması: “Bir Dostluktan Neler Doğar?” Kaos GL’nin 14. Kadın Kadına
Öykü Yarışması’na öyküler Ocak ayında gelmeye devam etti. Bu senenin teması “Bir Dostluktan
Neler Doğar?” öyküleri Şubat ayında değerlendirilecek.

MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı “2018
Sosyal Medya Raporu”nu dijital ortamda yayımladı. Kaos GL, 2018 yılı boyunca sosyal medya
ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ
varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve
gelişmeleri aylık takibe aldı.

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. Sosyal
medyanın homofobik ve transfobik nefret söylemi dosyasının Aralık ayı başlıkları “spor”, “ağ
sayfası”, “doğrulama platformu” ve “şiddet” sahalarından derlendi.
kaosGL.org olarak sözlü tarih çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği video söyleşi serisi “Renkli
Ekran” yayında.
Kaos GL İnsan Hakları Program Koordinatörü Murat Köylü, üçüncü baskısını yapan “Cinsel
Yönelim Veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele: Avrupa Konseyi
Standartları” kitabına ilişkin bianet’ten Evrim Kepenek’in sorularını yanıtladı.

İNSAN HAKLARI
Kaos GL Derneği Medya İletişim Koordinatörü Yıldız Tar, Gazete Duvar’a Ankara Valiliği’nin
LGBTİ+ etkinlikleri yasağının etkilerini ve yasağa karşı verilen mücadeleyi anlattı. Tar, Valiliğin
yasak kararını “Tamamen ayrımcı, LGBTİ+ kişilerin haklarını yok sayan ve nefret söylemine kapı
aralayan kararlar” sözleriyle özetledi ve Kaos GL Derneği’nin yasağı yargıya taşıdığını belirtti.
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 HAKLARI EĞİTİMİ
Kaos GL Derneği, 3-6 Ocak’ta eşcinsel ve biseksüel kadınların katılımıyla kış kampı düzenledi.
Kamp katılımcıları, lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların yaşadığı sorunları tartıştılar.
Kaos GL Derneği 19 - 20 Ocak tarihlerinde, 2015 yılında cinsiyet geçiş ameliyatının ardından
yaşanan sorunlardan ötürü hayatını kaybeden trans aktivist Doğa Asi’nin anısına “Geçiş Süreci
Çalıştayı” düzenledi.
Kaos GL Derneği’nden Avukat Kerem Dikmen, Antalya Barosu’na cinsel yönelim, cinsiyet kimliği
ve ifadesine ilişkin kavramlar ve adalete erişimi anlattı.

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
Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği’nin 18-20 Ocak’ta düzenlediği 4. Homofobi, Bifobi, Transfobi
Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’na Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat katıldı.
Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi ve Ankara Gökkuşağı Aile Grubu’nun Ankara’da, 19
Ocak’ta düzenlediği “Çocuk Edebiyatı ve Heteroseksizm” söyleşisinde ‘masallar nasıl olmalı’
sorusu tartışıldı. Moderatörlüğünü Kaos GL’den Aslı Alpar’ın yaptığı etkinliğe, LGBTİ+ aktivistleri,
sosyal hizmet uzmanları, anaokulu öğretmenleri ve çocuk gelişimi uzmanları ile alanda çalışan
akademisyenler katıldı.

Pozitif-iz Derneği, 6 Ocak’ta Gökkuşağı Aile Grubu ile bir araya gelerek “Her Yönüyle HIV”
eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim Kaos GL Derneği’nin katkılarıyla yapıldı.
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) Çalışmaları Birimi
ve Türkiye Psikiyatri Derneği işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışanlar için cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği atölyeleri düzenliyor. İlk atölyede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili
kavramlar, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık-damgalanma ve cinsel yönelim-cinsiyet kimliğine dair
önyargı ve stereotipler konuşuldu.
“Çocuk istismarcısına evlilik affı” olarak bilinen af tasarısının yerel seçimler öncesi yeniden Meclis
gündemine taşınmasına kadın ve LGBTİ+ örgütleri tepki gösterdi.
Kaos GL Derneği 20 Kasım’dan 10 Aralık’a kadar LGBTİ+ hakları ve insan hakları alanında
Türkiye insan hakları hareketine kazandırdığı yayınlarını, LGBTİ+ alanında çalışan sivil toplum
kuruluşlarına yolladı.

ULUSLARARASI AKTİVİTELER
Ayrımcılık Karşıtı Yasa’nın Makedonya Meclisi’nden geçmesi için Kaos GL’nin de üye olduğu Batı
Balkanlar ve Türkiye’nin en kapsamlı LGBTİ+ çatı örgütü Eşit Haklar Derneği (ERA) üyeleri
tarafından da imzalanan mektup, Meclis Başkanı ve milletvekillerine gönderildi.

ARAŞTIRMALAR
2018 Nefret Suçları Araştırması anket çalışması tamamlandı. Kaos GL Derneği, 2018 yılında
Türkiye’de işlenen homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarını izlemek için yürüttüğü
araştırmayı lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere (LGBTİ) dönük insan hakları
ihlallerinin raporlanması için kullanacak. Nefret Suçları Araştırması 2018 yayın hazırlıkları devam
ediyor.
Kaos GL Derneği 2018 Aylık Faaliyet Raporları, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz-Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık bültenleri işte burada…

