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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 Şubat ayı faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergisi’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.
Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü yaptığı hakemli akademik dergi KaosQueer+’nın dokuzuncu sayısının
dosya konusu Tarih olacak. Dergiye yazı göndermek için son tarih 15 Mayıs 2020. 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.

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.
Başvurular koronavirüs pandemisi ve karantina sebebiyle 26 Nisan’a dek uzatıldı.

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.

MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği’nin, internet gazetesi kaosGL.org ve Kaos GL Dergisi gönüllü muhabir ve yazar
ağını güçlendirmek ve LGBTİ+’ları kendi hikâyelerini yazmaya teşvik etmek için düzenlediği
Medya Okulu Ankara’da, Mahmut Şefik Nil Salonu’nda gerçekleşti:
“Hak temelli habercilik temel hak ve özgürlükten taraftır”
Medya Okulu: Röportaj yapmak
“Kurumsal iletişimde önemli olan net bir mesajınız ve hedefiniz olması”
Kaos GL Karikatür Okulu’nun ikinci atölyesinde Karikatürist Emre Yılmaz karikatürde beden ve
hareket üzerine ders verdi. Karikatür Okulu, 15 Şubat Cumartesi günü üçüncü dersini Ankara’da,
Mahmut Şefik Nil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Karikatür Okulu’nun üçüncü dersini,
karikatürist ve tasarımcı Çiğdem Demir verdi. Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki
mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Kaos GL Karikatür Okulu, 29 Şubat Cumartesi günü
dördüncü dersini Ankara’da, Mahmut Şefik Nil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Kaos GL editörlerinden Aslı Alpar, Şubat basınından LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemi
kaosGL.org okurları için derledi. 2020 yılının ikinci ayında yerel ve ulusal gazetelerde toplam 30
ayrımcı söylem ve nefret söylemi tespit etti.
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Şubat 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, Şubat 2020 nefret “köşe”leri:

“Sapıklık aldı başını gidiyor”
“Sapık akımlara dernek kurma izni bile verilmektedir”
“LGBT bir aile hekiminizin olacağından ya da LGBT bir hakimin önüne çıkacağınızdan emin
olabilirsiniz”
“Köşe”ler homofobik nefretle doldukça, “akademik” sorumluluğu kim sallar!
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, Şubat 2020 pozitif köşeler:
“Devlet seneye Onur Yürüyüşü için LGBT’lere turistik olmayan bir yer gösterebilirmiş”
“Taksim ve diğer meydanlarımız kimliklerini geri istiyor!”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Şubat ayı listesini hazırladı. İktidarın “yaygın
medya organ”ı halini almış olan Yeni Akit’in Şubat ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil,
cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi
ve kaydından oluşuyor.
Üç şemsiye terim; “Non-binary,” “Genderkuir,” ve “Gender Non-Conforming” hakkında bir
derleme… Deniz Gedizlioğlu, kaosGL.org için çevirdi.
“Auschwitz’in anlatılmayan eşcinsel hikayeleri”ni Cem Öztürk kaosGL.org için çevirdi.
Kaos GL editörlerinden Yıldız Tar, LGBTİ+’ların temel insan haklarını ihlal eden ve birçok ruh
sağlığı ve insan hakları kurumunca eleştirilen “Onarım Terapisi” üzerine bir dosya hazırladı:
“Onarım terapisi”: Sağlık örgütleri ne diyor?
CETAD’tan Psikiyatr Cesur: Onarım terapisi meslek etiğine ve insan haklarına aykırı!
Psikolog Apaydın: Çocuklara onarım terapisi uygulanması ciddi zararlara yol açıyor
“Onarım terapisiyle bedenine dokunmadan bedenine saldırıyorlar”

İNSAN HAKLARI
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Temmuz 2019’da Türkiye’yi ziyareti,
sivil toplum örgütleri ve kamu ile temaslarının ardından rapor yayınladı. Komiser, olağanüstü
halin ardından yetkililerin aldığı önlemlerin yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel insan
hakları konularında yıkıcı etkilere yol açtığını söyledi. Komiserin raporunda LGBTİ+ hak ihlalleri
de yer alıyor. Ankara’ya ziyareti sırasında Kaos GL Derneği ile de görüşen ve LGBTİ+ yasakları
ve hak ihlalleri konularında bilgi alan Komiser, Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarının kaldırılması
çağrısı yaptı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2019 yılında valilik yasakları nedeniyle kullanılamayan toplanma
ve gösteri yapma hakkı ihlallerini kayda geçiren raporda LGBTİ+ yasakları da yer aldı.
Kaos GL ekibi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller
Grubu'nun başkan vekili ve CHP Milletvekili Selin Sayek Böke ile Ankara’da bir araya geldi,
LGBTİ+ hakları ve Avrupa Konseyi'nde işbirliği olanakları üzerine görüştü.
Kaos GL, Birleşmiş Milletler Türkiye Evrensel Periyodik İncelemesi’nde devletlerin Türkiye’ye
LGBTİ+ hakları konusundaki soru ve tavsiyelerini derledi.

SOSYAL HİZMETLER
Kaos GL Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 15 Şubat tarihinde Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği Bursa Şubesinin de desteğiyle Bursa’da sosyal hizmet uzmanlarına yönelik bir
günlük Toplumsal Cinsiyet Eğitimi düzenledi.
20 sosyal hizmet uzmanının katıldığı eğitimde Türkiye’de LGBTİ+ hareketi, LGBTİ+ temel
kavramlar, heteronormatif olmayan sosyal hizmet, LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları ve

mülteci LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları konuşuldu. Günün sonunda vaka çalışması
yapıldı.
Türkiye’de LGBTİ+ hareketi, LGBTİ+ temel kavramlar, heteronormatif olmayan sosyal hizmet,
LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları ve mülteci LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamalarının
konuşulduğu “Sosyal Hizmet Uzmanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” Diyarbakır’da, 22
Şubat’ta Kaos GL Sosyal Hizmet Grubunun moderasyonuyla yapıldı.

HIV ve AYRIMCILIK
Kaos GL Derneği 1-2 Şubat tarihleri arasında Ankara’da “HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş
Çalıştayı” düzenledi.
Derneğin, HIV’le yaşayan kişileri hedef alan ayrımcılıkla mücadele, yeni tedavi yöntemleri,
tedaviye erişim, önleme yöntemleri ve önleme yöntemlerine erişimi alandaki paydaşlarla
tartışmak için düzenlediği çalıştaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllü danışmanlık ve
test merkezi katıldı.
“HIV’le yaşayan kişilere ayrımcılık acil ve öncelikli gündem olmalı”
Türkiye’de HIV ve aktivizmin tarihi
“HIV ile yaşayanların kendisini var edebileceği bir alan istiyorum!”

MÜLTECİ HAKLARI
Kaos GL Dergi Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilerin katkılarıyla “Gökkuşağı Sınır Tanımaz”
temalı özel bir sayı yayımladı. Peki, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde yayımlanan özel sayıda
okurları neler bekliyor? Sayıya katkıda bulunan LGBTİ+ mülteciler aktivizm, sanat, spor, eğitim,
aile deneyimlerini, geçmişlerini, bugünlerini ve güçlenme süreçlerini paylaştı.
Kaos GL Dergi’nin Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilerin katkılarıyla hazırladığı özel sayı
“Gökkuşağı Sınır Tanımaz” okurlarına doğru yola çıktı. Özel sayı Türkiye’nin farklı illerinde
yaşayan LGBTİ+ mültecilere postalandı.

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ
Koç Üniversitesi Kadın Dayanışması 24 Şubat’ta, İstanbul’da queer karikatür atölyesi düzenledi.
Kaos GL’den Aslı Alpar’ın gerçekleştirdiği atölyede karikatürün tarihi ve dünyadan örnekler
konuşuldu.
Bilkent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu’nun Ankara’da bu yıl dördüncüsünü düzenlediği
Kadın Zirvesi’nin ilk gününde Kaos GL’den Aslı Alpar queer karikatür atölyesi gerçekleştirdi.
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
Kaos GL’nin kurucularından Mahmut Şefik Nil’in ismi LGBTİ+ ve toplumsal cinsiyet etkinliklerine
ev sahipliği yapacak yeni bir salonda yaşayacak. Mahmut Şefik Nil Salonu, salonu ortak
kullanacak 17 Mayıs, Gökkuşağı Aileleri ve Aramızda dernekleri tarafından 7 Şubat'ta açıldı.
ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması Kaos GL Derneği’nin desteğiyle kapadokya’da, “Kapasite Geliştirme
Kampı” düzenledi.
Kaos GL’den Murat Köylü Ankara’da, Denge ve Denetleme Ağı'nın toplumsal cinsiyeti
anaakımlaştırma planı hakkında toplantıya katıldı.
Kaos GL’den Aylime Aslı Demir ve Seçin Tuncel Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin
Çankayalı kadınlar buluşması hazırlık toplantısına katıldı.
Kaos GL’den Seçin Tuncel Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi’nin 8 Mart hazırlık toplantısına katıldı.
Toplantıda 8 Mart aylık etkinlikleri gözden geçirildi.
İrlanda Büyükelçiliği’nin Ankara Çağdaş Sanat Merkezi'nde İrlandalı kadın sanatçıların çağdaş
sanat eserlerinin sergilendiği St Brigid Günü ‘Bahar, Yeniden..’ sergi açılışına Kaos GL’den
kadınlar da davetliydi.
Kaos GL ve İzmir Genç LGBTİ+ Derneği ekibi Ankara’da, Norveç, Birleşik Krallık, İsveç, Kanada,
Meksika, İsviçre, Danimarka, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda ve Avustralya Büyükelçilikleri ile
görüştü.
Kaos GL’den Damla Umut Uzun ve Murat Köylü Ankara’da Meksika Büyükelçiliği politika ve kültür
işleri bölümüyle görüştü.
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) İstanbul Kadıköy Şubesi 25 Şubat
Salı günü “Muhalefetin dili mizah” panelinde LeMan’dan Bahadır Boysal ve Tuncay Akgün ile
Kaos GL’den Aslı Alpar konuştu.

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.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi başladı.
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 ve 2020 Ocak Ayı Faaliyet Raporu işte burada…

