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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 Ocak ayı faaliyet bülteni… 

 



DERGİ-KİTAP 

Kaos GL Derneği’nin 2018 yılından beri yürüttüğü sözlü tarih çalışmasının ürünü olan “Patikalar: 
Resmi Tarihe Çentik” kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. 
 
Kaos GL Derneği, Birleşmiş Milletler bağımsız uzmanının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine 
Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Üzerine raporunu Türkçeleştirdi. 
 
Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilerin katkılarıyla hazırlanan Kaos GL Dergi özel sayısı 
“Gökkuşağı Sınır Tanımaz” yayımladı. Dergi’nin “Gökkuşağı Sınır Tanımaz” özel 
sayısı Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde yayımlandı. Özel sayı Türkiye’nin farklı illerinde 
yaşayan LGBTİ+ mültecilere postalanacak. 
 
Kaos GL Dergi’nin Ocak-Şubat 2020 tarihli 170. Sayısı “Queer Göç” dosya konusuyla yayımlandı. 
LGBTİ+’ların yaşadığı iç ve dış göçün arka planında yatan nedenlere bakmak gerekliliğiyle 
hazırlanan sayı Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçe odaklanıyor. 
 
Hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Queer Edebiyat” dosya konulu sekizinci sayısı 
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. 
 
KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI 

Kaos GL’nin 15. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda bu senenin teması “Geleceği Hatırla!” On 
beşincisi düzenlenen Kadın Kadına Öykü Yarışması başvuruları devam ediyor.  
 
Son başvuru tarihi 1 Mart 2020.  
 
MEDYA–İLETİŞİM 

Kaos GL Karikatür Okulu, 25 Ocak Cumartesi günü ilk dersini Ankara’da, Mahmut Şefik Nil Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirdi. Karikatür Okulu’nun ilk dersini, Kaos GL’den Aslı Alpar verdi. 
Karikatür Okulu’nun ikinci atölyesinde Karikatürist Emre Yılmaz karikatürde beden ve hareket 
üzerine ders verdi. Okul’da gelecek dersler; temel karikatür teknikleri, çizgisiz karikatür, aktivist 
karikatür, karikatürde font gibi başlıklarda farklı isimlerle devam edecek. 
 
Kaos GL Sözlü Tarih projesi Renkli Ekran’ın yeni konuğu Öner Ceylan. Öner; 90’larda 
Lambdaistanbul’u, kültür merkezini ve 2003 İstanbul Onur Yürüyüşü’nü anlatıyor. 
 
Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı “2019 
Sosyal Medya Raporu”nu yayımladı. 
 
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Ocak 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, homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazılarının 
haftalık takibini yapıyor, kaydını tutuyor.  
İşte, Ocak 2020 nefret “köşe”leri: 
“Bekâra ev vermekten çekinenleri daha da sıkıntılı gelecek beklemekte” 
“Amaç ahlâksızlığın ve sapıklığın yaygınlaştırılması” 
“Eşcinsel ilişkiler Müslüman coğrafyalarda da artmakta” 
Küfürleri yanlarına kâr kalmıyormuş gibi bir de yakınıyorlar! 
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kaosGL.org, gökkuşağının hakkını veren, LGBTİ+’lara selamı esirgemeyen, en azından 
homofobik nefret söyleminden medet ummayan “köşe”leri de takip ediyor ve kaydını tutuyor. 
İşte, Ocak 2020 pozitif köşeler: 
“Eşcinsellerin baskı gördüğü bir ülkede demokrasi geride kalır…” 
“Evlenmek isteyen eşcinsellerin önünü açın evvela” 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Ocak ayı listesini hazırladı. İktidarın “yaygın medya 
organ”ı halini almış olan Yeni Akit’in Ocak ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve 
kaydından oluşuyor.  

“Basında Kaos GL” turu, Ekim, Kasım ve Aralık 2019 aylarında Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org 
haber sitesinin yayınlarını kullanan medyayı listeledi.  

İNSAN HAKLARI 

Kaos GL, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması çerçevesinde 
geçtiği üçüncü tur incelemesini takip etti: 
Türkiye, BM’ye hazırladığı “Ulusal Rapor”da LGBTİ’leri sadece “hapse düşmüş hükümlüler” 
kısmında tanıyor! 
Türkiye, BM’de sistematik LGBTİ+ etkinlik ve yürüyüş yasaklarını inkâr etti 
“Türkiye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi doğruları söylemedi” 
“Türkiye demokrasi notunu yükseltmek için ‘hatalardan ders çıkarmayı öğrenmiş’ devletlere 
kulak vermeli” 

22 Ocak Uluslararası Trans Mahpuslarla Dayanışma Günü’nde trans mahpusların mektuplarını 
yanıtlayan Kaos GL’den Seçin Tuncel anlatıyor: “Mektuplarımızın büyük kısmı tecrite bağlı 
yaşanan sorunlardan oluşuyor.” 

2019 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün Taksim’de yasaklanması üzerine Bakırköy’e yapılan 
miting başvurusunun da yasaklanmasına ilişkin açılan davanın reddedilmesini, davayı yürüten 
avukatlardan Yasemin Öz, kaosGL.org’a değerlendirdi: 

“Yaptığınız muhafazakâr siyaseti yasayı çiğneyerek idari uygulama haline dönüştürürseniz ve 
yargı da bunu engellemezse, hukuki değil siyasi kararlarla, yalnızca belli bir siyasi düşünceyi 
temsil eden yargı kararlarıyla baş başa kalırız. Yasayı ihlal edemezsiniz, yasalar çerçevesinde 
hareket etmeniz gerekir. Burada ihlal var ve mahkeme bu ihlal çok açık olduğu halde bu ihlali 
görmedi. Bu karar hukuka aykırıdır ve elbette karara itiraz edeceğiz.” 

MÜLTECİ HAKLARI 

Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı’nın sosyal hizmet uzmanları 2019 yılında hukuki, 
sosyal ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok alanda mülteci LGBTİ+’lara 900 
danışmanlık hizmeti sağladı. 

2019 yılında Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilere verilen danışmanlığın 378’i hukuki 
konularda olurken, 522'si sosyal hayat ve sağlık alanlarında oldu. 

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ 

Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ Oluşumu, Gökkuşağı Aileleri Derneği ve Kaos GL ile 5 Ocak’ta 
Aydın Kuşadası Kent Konseyi’nde LGBTİ+ hakları etkinliği düzenledi. 

Etkinliğe İzmir Aile Grubu, Kuşadası Kent Konseyi üyeleri ve kadın örgütleri katıldı. Etkinlik 
Renkli Güvercin LGBTİ+ oluşumundan Damla ve İpek’in açılış konuşmasıyla başladı. 
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Moderatörlüğünü Kaos GL Derneği’nden Seçin Tuncel’in üstlendiği etkinlikte Ankara Gökkuşağı 
Aileleri Derneği’nden Nedime Erdoğan ve Hidayet Erşan konuştu. 
 
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’dan bu yana artık “Gökkuşağı Etkinlikleri” adı 
altında yola devam ediyor. 
 
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… 
 
SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ   

Çankaya Belediyesi Kent Konseyi Çankayalı Kadınlar toplantısına Kaos GL’den Seçin Tuncel 
katıldı. 
 
Sivil Düşün'ün Ankara’da organize ettiği İnsan Hakları ve İş Dünyası Forumu'nda, Kadir Has 
Üniversitesi ve Kaos GL ortaklığında yürütülen istihdam araştırmaları sunumu yapıldı. 
 
Ankara’da 150’den fazla tıp öğrencisi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çalıştayında buluştu. Kaos 
GL’den Yıldız Tar ve Pembe Hayat’tan Doğukan Karahan öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
 
ARAŞTIRMALAR 

Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
Merkezi işbirliğinde gerçekleşen ve istihdamda 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 raporda kamuoyu ile paylaşıldı. 

2019 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi 
tamamlandı. Araştırma yayım hazırlık süreci devam ediyor. 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) hakları için çalışmalarını sürdüren Kaos 
GL Derneği 2019 Yılı Faaliyet Raporunu yayımladı. Aylık çalışmaların derlendiği elektronik yayına 
dernek sitesinden erişilebilir. 
 
Kaos GL Derneği 2019 Aylık Faaliyet Raporları işte burada… 
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