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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 2020’nin Nisan ayı faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergisi’nin Mart-Nisan 2010 tarihli 171. sayısı, “Queer Göç II” dosya konusuyla
yayınlandı. Kaos GL Dergisi’nin Mayıs-Haziran sayısı yeni tip koronavirüs pandemisi ve karantina
dosyasıyla yayınlanacak.
Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü yaptığı hakemli akademik dergi KaosQueer+’nın dokuzuncu sayısının
dosya konusu Tarih. Hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın önceki sayısı “Queer
Edebiyat” dosya konusuyla yayınlandı.
Kaos GL ile KaosQ+ dergilerinin dağıtım, kitabevleri ve internet satışı için NotaBene ile
bağlantıya geçebilir; abonelik için semih@kaosgl.org adresine yazabilirsiniz. Dergilere
editor@kaosgl.org adresinden katkıda bulunabilirsiniz.

ANKARA QUEER SANAT PROGRAMI
Kaos GL Derneği, Ankara Queer Sanat Programı’nı başlattı. Program kapsamında Konuk Sanatçı
Evi açıldı. Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörü Aylime Aslı Demir’in
direktörlüğünü üstlendiği program kapsamında dünya genelinden sanatçılar ikişer ay boyunca
Ankara’da yaşayacak. Konuk Sanatçı Evi 1 Haziran itibariyle seçilen ilk konuk sanatçıyı
ağırlamaya başlayacak.
Kaos GL Derneği’nin Akademi ve Kültürel Çalışmalar Programı’nın koordinatörü ve Ankara Queer
Sanat Programı - Konuk Sanatçı Evi’nin* kendi deyimiyle “bütün bu salgın vs. rağmen- hayata
geçirmeye çalışanlarından” Aylime Aslı Demir queer sanat pratiğine sahip sanatçıları tanıtıyor.

KARİKATÜR OKULU
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Kaos GL
Karikatür Okulu, 4 Nisan’da altıncı dersini Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni
Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle online gerçekleşti.
Covid-19 salgını nedeniyle online düzenlenen Karikatür Okulu’nun yedinci atölyesinde Zeynep
Özatalay çocuk kitabı illüstrasyonları üzerine konuştu.

MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in Yeni Akit’in
nefretine ortak olarak LGBTİ+’ları hedef göstermesini eleştirdi, RTÜK Başkanı’nı özür dilemeye
ve sansürden vazgeçmeye çağırdı. Dernek, RTÜK Başkanı Şahin’in LGBTİ+’lar hakkında sarf
ettiği “ahlaksızlık” ifade ve tehditlerine ilişkin açıklama yayınladı.
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Nisan ayında yerel ve ulusal gazetelerde toplam 194 ayrımcı söylem ve nefret söylemi tespit
etti.
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Nisan Ayı İnternet Seyrinde sosyal medya
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya organlarından
LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri derlendi.
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Nisan 2020 nefret “köşe”leri:
“Muhafazakâr korona korosu: Hayat eve sığar ama LGBTİ+’lar helak olsun!”
“Covid-19 bahane, homofobik nefret bedava!”
“Homofobik nefret korosundan nakaratlar!”
“Muhafazakâr “köşe”ler “mevzu”nun hak hukuk hürriyet meselesi olduğunu görmezden geliyor!”

“İnsan Hakları Derneği’nin ne işi olur ki acaba eşcinsellikle?”
kaosGL.org, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarına karşı duyarlı, LGBTİ+’lara yönelik
homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip ediyor ve kaydını tutuyor. İşte,
Nisan 2020 pozitif köşeleri:
“Gökyüzünden gökkuşağını silemezsiniz…”
“Böyle bir tutum Anayasa'ya da, laikliğe de, özgürlüğe de darbedir”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Nisan ayı listesini hazırladı. İktidarın “yaygın
medya organ”ı halini almış olan Yeni Akit’in Nisan ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil,
cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi
ve kaydından oluşuyor.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, “EvdeKaLubunya” dönemi başladı. kaosGL.org
muhabir ve yazarları evlere kapananlarla özel diziler hazırladı.
Karantina günlerinde işte Tanju Tar’iz’in “Sirkaftan Kısalar” söyleşi dizisi:
Sirkaftan Kısalar: Seçin’le lezbiyen noterlik
Sirkaftan Kısalar: Mati Solak’la rüyalanma saati
Sirkaftan Kısalar: Zahter’le zılgıtlı cicilikler
Sirkaftan Kısalar: Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Nutella!
Sirkaftan Kısalar: Aslı Alpar ve kemirgenler
Sirkaftan Kısalar: Yunus Emre’yle kerkinme saati
Sirkaftan Kısalar: Ayhan’la “Hoşluk sesi ol”
Sirkaftan Kısalar: Özkür’le küraj saatine hoşgeldiniz
Sirkaftan Kısalar: Semih Özkarakaş’la Ah
Sirkaftan Kısalar: Mahmut’la EL-bette!
Sirkaftan Kısalar: Levent Pişkin’le rüyalarda buluşmaca
Sirkaftan Kısalar: Remzi Altunpolat’la dezenfekte koliler
Sirkaftan Kısalar: Umut Güven’le süslü uzun bir merdiven
Sirkaftan Kısalar: Marsel’le Off Off
Sirkaftan Kısalar: Defne’yle Biliyorsun!
Sirkaftan Kısalar: Damla Umut Uzun’la İyi Değilim
Karantina günlerinde Aslı Alpar, “Queerantina* halleri” dizisi hazırladı:
Queerantina* halleri: Queer eve sığar mı?
Queerantina* halleri: “Riskli grupta olsam da ayrıcalıklarımın farkındayım”
Queerantina* halleri: LGBTİ+’ların açılamaması karantinada da can yakıcı
Queerantina* halleri: Karantina sonrası ilk Pride’ımıza hangi vali en birinci gak guk eder?
Queerantina* halleri: Sosyal mesafe önemli…
Queerantina* halleri: Yıldız Tilbe o canlı yayını açmayacaktı!
Queerantina* halleri: Dayanışma, alanımızı genişletiyor
Queerantina* halleri: Kendime mutsuz olma izni veriyorum
Çizerler Aslı Alpar ve Semih Özkarakaş 23 Nisan vesilesi ile kaosGL.org’a LGBTİ+ çocuklar için
çizdiler. Karikatür Okulu ve Bayan Yanı çizeri Bengisu’nun Kuir Günler çizgi serisi kaosGL.org’da.
26 Nisan Lezbiyen* Görünürlük Günü’nde Kaos GL’den Seçin Tuncel, COVID-19 salgını,
karantina ve lezbiyen görünürlük gününü kaosGL.org’a anlattı.
Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, Heinrich Böll Stiftung Derneği
Türkiye Temsilciliği için Covid-19 salgınının Türkiye’deki LGBTİ+’ları nasıl etkilediğini yazdı.
Kaos GL’den Yıldız Tar DW Türkçe’ye Diyanet’in nefret hutbesini değerlendirdi: Kamu
kaynaklarıyla yurttaşların nefret suçuna maruz bırakılmasını konuşuyoruz.

Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, Artı TV’de Nalin Öztekin’in sunduğu
Odak programına katıldı.
Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2019 Medya İzleme
Raporu’nu yayınladı. 2019’da LGBTİ+’ların konusu olduğu en çok haberi yayınlayan 10 gazetenin
5’inin yayın politikası nefretti!

İNSAN HAKLARI
Türkiye Hükümeti Birleşmiş Milletler uzman ve raportörlerinin ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
mektubuna, “Valiliğin yasak kararı yok” diye cevap verirken; Ankara Valiliği Ankara 2. İdare
Mahkemesi’nin başkentteki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını” iptal etme kararını istinaf
etti. Valilik, Kaos GL Derneği'nin açtığı davada mahkemenin verdiği “hukuka aykırıdır” kararının
yürütmesinin durdurulmasını talep ederek istinaf başvurusu yaptı.
Dünya ve Türkiye COVID-19 salgını ile mücadele ederken; 24 Nisan Cuma günü, Diyanet İşleri
Başkanlığı merkezi Cuma hutbesinde LGBTİ+’lar ve HIV’le yaşayanları hedef gösterdi. Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” başlıklı hutbesinde nefret ve
ayrımcılık saçtı. kaosGL.org’dan Yıldız Tar, Diyanet’in nefret hutbesi ile başlayan ve LGBTİ+’ların
temel haklarına saldırının yoğunlaştığı süreçte yaşananları derledi.
Kaos GL Derneği’nin de dahil olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’na bağlı 16
kurum “LGBTİ+’lara karşı nefret söylemini eleştiren örgütlere yönelik hedef gösterme ve
soruşturmalar son bulmalı!” diyerek ortak metin yayınladı.
Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında
alınan önlemlerden dernek genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin bilgi notu hazırladı.
Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, yeni düzenleme sonrasında dernek
genel kurul toplantılarının durumuna ilişkin bilgi notunun ardından “Yönetim Kurulu toplantıları
çevrimiçi platformlarda yapılır mı” sorusuna yanıt arayan bilgi notu da hazırladı.
kaosGL.org, “Şimdi tam da sırası” diyerek, Sibel Yükler’in hazırladığı “Haklar” dizisine başladı:
Kapatılan Gündem Çocuk’tan Esin ve Ezgi Koman: Şimdi tam da sırası: “LGBTİ çocuklar
ayrımcılığın her boyutunu yaşıyor”
İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan- Şimdi tam da sırası: “LGBTİ’lerin haklarını istisnasız
savunmalıyız”
kaosGL.org’un trans görünürlüğü için başlattığı ve Hayat Çelik tarafından hazırlanan “Buradayız
Alışın” dosyası yayını sürüyor:
“30-35 yıl önce biz kanun kaçağı gibi bir şeydik”
“Sen görünür olduğunda, bir başkası da kendinde o gücü bulacak”
“Her yerdeyiz çünkü…”
“Müfredatında cinsiyet kimliğine yer veren eğitim kurumlarının sayısı yavaş da olsa artıyor”
Transların insan hakları ve hukuk: Yasal belgelerde düzeltme için açılan davalar
kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” yazı dizisine başladı:
AIDS’li İğne: Hak savunuculuğu büyüktür HIV’den / Muhtar Çokar
AIDS’li İğne: HIV’in insan hakları hali / Yasin Erkaymaz
AIDS’li İğne: Sen kendini anlatmazsan başkaları seni anlatır, ama nasıl anlatır?
AIDS’li İğne: İhlale karşı adalet, ayrımcılığa karşı dayanışma / Hatice Demir
kaosGL.org, “Lavanta Tavan” isimli, Yunus Emre Demir’in hazırladığı, çalışma hayatında
LGBTİ+’lar dosyası yayınına başladı:
Lavanta Tavan: “Müvekkil olmasına alıştıkları kişi artık bir avukat” / Evrim Demirtaş
Lavanta Tavan: “Sen aslında bayağı prekarya oluyorsun” /Asîde

Dünyanın her bölgesinden 300’ü aşkın temsilcisi olan Lezbiyen, Biseksüel, Trans ve İnterseks
(LBTI) Kurultayı (LBTI Caucus), yeni tip koronavirüs (Covid*19) pandemisine ilişkin bir tutum
belgesi açıkladı. S. Sera Güllü’nün kaosGL.org için Türkçeleştirdiği tutum belgesinde sağlık
hizmetlerine erişim, şiddette artış, istihdam, güvenlik ve hak savunuculuğu gibi başlıklar
detaylıca inceleniyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, “COVID-19’a Yanıt Arayışında İnsan Hakları”
kapsamında “COVID-19’un LGBTİ Kişilere Etkisi Nedir” metni yayınladı. kaosGL.org, S. Sera
Güllü çevirisiyle metnin Türkçesini yayınladı.
Kaos GL, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), İsveç’te bir okulda eşcinsel karşıtı
bildirilerin dağıtılmasına ilişkin kararını Türkçeleştirdi. AİHM’in nefret söyleminin ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmettiği mahkeme kararını Sena Çiçekli, kaosGL.org
için çevirdi.

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL,
bütün etkinliklerini erteledi. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden yayın
hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri de devam ediyor. Dernek, pandemi nedeniyle
etkinliklerini ise internet üzerinden sürdürüyor.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) Pamukkale yereli, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
webinarı düzenledi. Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, 20 tıp
öğrencisinin sorularını yanıtladı.
Başkent Tıp Öğrencileri Birliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği webinarı düzenledi. Kaos GL
Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, Ankara’nın çeşitli üniversitelerinden tıp
öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), “LGBTİ+ Mülteciler” atölyesi düzenledi. Derneğin,
Mültecilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele için Etkili Video Üretimi Projesi kapsamında 22 Nisan’da
yapılan atölyede Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara konuştu.
Eskişehir’de faaliyet gösteren Toy Gençlik Derneği’ne bağlı GençBank ekibi Kaos GL’den Aslı
Alpar’ın moderatörlüğünde online Queer Karikatür Atölyesi düzenledi.
Avrupa Lezbiyen* Konferansı’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde sosyal izolasyon
ve karantina deneyimlerini konuşmak için yaptığı yayınlar kapsamında Kaos GL de Türkçe
buluşmalar düzenledi. Türkiyeli lezbiyenleri bir araya gelmeye çağıran Kaos GL yayınları Aylime
Aslı Demir, Damla Umut Uzun ve Seçin Tuncel’in moderasyonuyla yapıldı. Buluşmaların ilki,
ikincisi ve üçüncüsü…
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org
adresine mail atmanız yeterli!

DANIŞMANLIK
Kaos GL Derneği hukuki, sosyal, askerlik ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok alanda
mülteci ve Türkiyeli LGBTİ+’lara danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyor.
Danışmanlık almak isteyen LGBTİ+’lar Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi üzerinden
iletişime geçebilir.
LGBTİ+'ların aile ve yakınlarının örgütlendiği LGBTİ+ aile grupları, “Başka bir aile mümkün”
diyerek ihtiyaç duyanlara danışmanlık veriyor.

LGBTİ+ mültecilere danışmanlık sağlayan örgütler için…
HIV danışmanlığı veren kurumlar…
Türkiye’nin farklı kentlerinde LGBTİ+’ların hukuki, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik
danışmanlık hizmeti veren dernekler…

ARAŞTIRMALAR
Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların
Durumu 2020 Araştırması başladı!
Kaos GL Derneği, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu
anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak
amacıyla hazırlanacak 2020 raporu için anket çalışmasına başladı. Çalışma; Kadir Has
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürütülüyor.
İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın 2019 sonuçları “Türkiye’de Kamu
Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör
Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” başlıklı iki rapor kamuoyu ile
paylaşıldı.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi devam
ediyor.
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) hakları için çalışmalarını sürdüren Kaos
GL Derneği’nin 2019 Yılı Faaliyetlerinden oluşan elektronik yayına dernek sitesinden erişilebilir.
Kaos GL Derneği 2019 Aylık Faaliyet Raporları ve 2020 Mart Ayı Faaliyet Raporu işte burada…

