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Aylık Faaliyet Bülteni
Ocak 2020

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!

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 2010 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.

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…

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Şubat 2020
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…

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Mart 2020
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 Mart ayı faaliyet bülteni…

DERGİ-KİTAP
Kaos GL Derneği, jinekoloji muayenelerinde hasta haklarını yok sayan yaklaşım ve uygulamalara
maruz bırakılan kişilerin deneyimlerini aktardığı yazı dizisi “Jinekolog Muhabbetleri”ni
kitaplaştırdı.
Kaos GL Dergisi’nin Mart-Nisan 2010 tarihli 171. sayısı, “Queer Göç II” dosya konusuyla
yayınlandı.
Önceki sayıda Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçleri ele alan Kaos GL Dergi, “Queer Göç II” ile
Mart-Nisan sayısında ise “LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor? LGBTİ+’ların göç gerekçeleri ve
bu göçün ardından yaşanılan zorluklar neler? Göç LGBTİ+'ların eğitim hayatını, sosyal yaşamını,
sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor? Mülteci LGBTİ+’ların Türkiye ve Türkiye dışındaki durumu
nedir? Avrupa ve Göç politika metinleri bizlere ne söylüyor?” gibi soruların cevaplarını birçok
akademisyen ve aktivist ile birlikte tartışmaya açtı.
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 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.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Konuk Sanatçı Evi’ne başvurular 3
Mayıs 2020’ye kadar uzatıldı. Başvuru sonuçları 15 Mayıs’ta açıklanacak. Konuk Sanatçı Evi 1
Haziran itibariyle seçilen ilk konuk sanatçıyı ağırlamaya başlayacak.

MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2019 Medya İzleme
Raporu’nu yayınladı.
“Basında Kaos GL” turu, 2020’nin ilk üç ayında Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org haber sitesinin
yayınlarını kullanan medyayı listeledi. İşte, Ocak, Şubat ve Mart 2020 aylarında Kaos GL’nin
çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya
organlarının üç aylık listesi.
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen Kaos GL, Mart ayı boyunca yerel ve
ulusal gazetelerde toplam 84 ayrımcı söylem ve nefret söylemi tespit etti. Bu sayı yerel ve ulusal
gazetelerde her gün yaklaşık 3 LGBTİ+ ayrımcı söyleme sahip haber yayımlandığı anlamına
geliyor. kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar’ın haftalık olarak izlediği gazetelerin ayrımcı
söyleme sahip haber ve köşe yazılarında LGBTİ+’lar karikatürize edildi, en temel yaşam
haklarına saldırıldı, hedef gösterildi ve nefret söyleminde bulunuldu.
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Karikatür
Okulu, 7 Mart Cumartesi günü beşinci dersini Ankara’da, Mahmut Şefik Nil Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirdi. Karikatür Okulu’nun beşinci dersinde 8 Mart karikatürleri konuşuldu. Katılımcılar
atölyede 8 Mart’a dair karikatürler çizdi.
Karikatür Okulu katılımcıları, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı korona virüsü
salgını nedeniyle bir araya gelemeyince online iletişim platformları üzerinden birlikte çizmeye
devam ediyor. 29 Ocak’ta başlayan ve 7 Mart’a dek süren Karikatür Okulu bugüne dek 5 defa bir
araya geldi. Karikatür Okulu katılımcıları son dersin ardından online iletişim platformları
üzerinden bir arada çizmeye devam ediyor.
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mart 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, Mart 2020 nefret “köşe”leri: Dilipak duası:
“İnşallah, gay ve lezbiyenler sokağa çıkmazlar!”, “Sapkın eşcinsel ilişkiye dayalı bir toplum icat
edilmeye çalışılıyor!”, Korona komplosu gey-lezbiyensiz olur mu!, Salla gitsin sonu yok nasılsa
komplonun, “LGBT”yi de kattın mı “köşe”lere sığmaz!
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, Mart 2020 pozitif köşeler: “Gazeteci; cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim ayrımcılığı
yapmaz”, Korona günlerinde gazete köşelerindeki gökkuşağı da soldu!
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Mart ayı listesini hazırladı. İktidarın “yaygın medya
organ”ı halini almış olan Yeni Akit’in Mart ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi,

transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve
kaydından oluşuyor.
kaosGL.org’dan non-binary çeviri dizisi: Politik birçok oluşum, non-binary insanlara açık oldukları
konusunda ne kadar ısrar etseler de gerçekte cinsiyetlendirilmiş bir dil kullanmayı, cinsiyete dair
genellemeler yapmayı ve hatta yer yer beden ayıplayıcı ifadelerde bulunmayı sürdürüyor. Deniz
Gedizlioğlu, Sam Escobar’ın Femsplain’de yayınlanan yazısını kaosGL.org için Türkçeleştirdi.
Toplumun kadın olmaya dair fikirleri şaşmaz biçimde erkeklere duyulan çekim ve erkekler için
ulaşılabilir olmayı içerdiğinden, lezbiyenlik bu heteroseksüel cinsiyet mutabakatını
istikrarsızlaştırarak tehdit ediyor. Deniz Gedizlioğlu, Sasha Carney’nin Broadsatyale.com’daki
yazısını kaosGL.org için Türkçeleştirdi.
ABD’deki kimi eyaletler, kimlik kartlarındaki cinsiyet hanesinde “K” ve “E” dışında üçüncü bir
seçeneği mümkün kılmaya başladı. Peki kimliğinde “X” yazdıranların hayatında neler değişiyor?
Deniz Gedizlioğlu, Leila Ettachfini’nin Vice.com da yayınlanan yazısını kaosGL.org için çevirdi.
Üç şemsiye terim; “Non-binary,” “Genderkuir,” ve “Gender Non-Conforming” hakkında bir
derleme. Deniz Gedizlioğlu, kaosGL.org için Verywellmind.com ve Vice.com’dan çevirdi.
“Bıraktığımız yerden” söyleşi dizi: Kaos GL Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini
sağlamak için kurumsal işleyişinde ‘neler yapabiliriz’ sorusuna yanıtlar aramaya devam ediyor.
“Bıraktığımız yerden” söyleşi dizisinde Kaos GL kadınları anlatıyor; onların toplumsal cinsiyet
eşitliği ve çeşitliliğine dair süren çalışmalarının, planlarının ve hayallerinin tanığı oluyoruz:
Bıraktığımız yerden: Selma anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Seçin Tuncel anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Işılay Güvener anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Eda Zeran anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Damla Umut Uzun anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Defne anlatıyor
31 Mart Trans Görünürlük Günü'nde "Buradayız Alışın" yazı dizisini başlatıyoruz. İlk yazı: Trans
Terapi Grubu'ndan Trans İstanbul İnisiyatifi'ne giden yol...
Her sene 31 Mart’ta kutlanan Uluslararası Trans Görünürlük Günü vesilesiyle kaosGL.org
“Buradayız Alışın” diyerek bir yazı dizisine başladı. Transların görünürlük mücadelesine katkı
sağlaması hedeflenen dosyayı Hayat Çelik hazırladı.
kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” yazı dizisine başladı.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, evde kalma dönemi başladı. kaosGL.org,
#EvdeKaLubunya serisiyle evlere kapananlara karantina boyunca listeler hazırlıyor.

İNSAN HAKLARI
Ankara 2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin başkentteki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik
yasağına” ilişkin davada karar verdi. Mahkeme, 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nin
Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yazı ile haberdar olunan ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının
hukuka aykırı olduğuna karar vererek, yasak kararını iptal etti.
2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin daha önce olağanüstü hal döneminde ilan edilen ve
kamuoyunda birinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı olarak bilinen yasağın 2019 Nisan ayında

Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, olağanüstü hal döneminde dahi hukuka uygun
bulunmayan yasağın olağan dönemde de bulunamayacağını belirtti.
Ankara’daki LGBTİ+ dernekleri Kaos GL, 17 Mayıs, Pembe Hayat, Ankara Gökkuşağı Aileleri ve
ÜniKuir dernekleri ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının da mahkeme kararıyla kaldırılmasına
ilişkin ortak açıklama yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı kapsamlı “2019 Ülkeler İnsan
Hakları Uygulamaları” raporunun Türkiye bölümünde LGBTİ+ hakları ve Kaos GL Derneği’nin
raporları ile kaosGL.org haberleri de yer aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 18 öğrenci ve bir akademisyene, 10 Mayıs 2019’da
kampüste düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmaları gerekçe gösterilerek açılan davanın
ikinci duruşması 12 Mart’ta Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı ABD,
Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Kanada ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri ile Uluslararası Af
Örgütü ve Kaos GL Derneği izledi.
Kaos GL ve İzmir Barosu’nun ortaklaşa düzenlediği LGBTİ+ haklarına ilişkin LGBTİ+ 101
Semineri, 10 Mart’ta İzmir Barosu Merkez binasında gerçekleştirildi. LGBTİ+ temel kavramlarının
hukukçu perspektifinden tartışıldığı etkinlikte Kaos GL Hukuk Koordinatörü ve aynı zamanda
İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi eğitmeni Av. Kerem Dikmen sunum yaptı.
Türkiye’nin sınır kapısını açtığı açıklaması ve mültecilerin tampon bölgede sıkışıp kalmasını Kaos
GL’den Av. Hayriye Kara değerlendirdi: İnsan hayatı üzerinden pazarlık yapılamaz!
İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ek genelgesi ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve etkinlikleri
geçici olarak ertelendi.
Kaos GL Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı yeni tip koronavirüsün
(COVID-19) yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs tarihine kadar olan
bütün etkinliklerini erteledi.
kaosGL.org internet gazetesi, Kaos GL dergisi, derneğin çeşitli programlarının yürüttüğü yayın
faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ
Kaos GL Derneği, 11-12 Mart tarihlerinde İstanbul’da DJ Atölyesi yaptı. Kanada Büyükelçiliği’nin
desteğiyle gerçekleşen atölyede Chippy Nonstop ve Şevval Kılıç katılımcılara müzik üretimi,
Vinil-CDJS-Traktor-Serato gibi temel içerikler ile Synth ve canlı set kurulumu hakkında bilgi
verdi.
Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi Kadın Dayanışması 2 Mart’ta queer karikatür atölyesi
düzenledi. Kaos GL’den Aslı Alpar’ın gerçekleştirdiği atölyede karikatürün tarihi ve dünyadan
örnekler konuşuldu.
Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nde, “LGBTİ+'lar ve Sosyal Hizmet” başlıklı, LGBTİ+ Temel Kavramlar, Sıkça Sorulan
Sorular, Heteronormatif Olmayan Sosyal Hizmet, LGBTİ+'larla Sosyal Hizmet, LGBTİ+ların
Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri, LGBTİ+'ların LGBTİ+ Oldukları İçin Kendilerine Özgü
İhtiyaçlarına dair sunum yaptı.
Antalya BİZ Derneği, Kaos GL’nin Gökkuşağı Etkinlikleri kapsamında 14 Mart’ta Antalya Atatürk
Kültür Parkı’nda gençlik buluşması düzenledi.
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
Ankara Çankaya Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve
Farkındalık Ayı” programı kapsamında “Muhafazakâr Politikaların Toplumsal Cinsiyete Etkileri”
paneli 5 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşti. Aramızda Derneği’nden Funda Şenol
Cantek, Kaos GL’den Aylime Aslı Demir ve Gökkuşağı Aileleri Derneği’nden Nedime Erdoğan’ın
konuşmacı olduğu panelde Seçin Tuncel moderasyonu üstlendi.
Kaos GL, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında 2 Mart’ta “Çizgilerle Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” paneline, 4 Mart HPV Farkındalık Günü’nde “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”
etkinliğine, 5 Mart’ta “Muhafazakâr Politikaların Toplumsal Cinsiyete Etkileri” paneline katkı
sundu.
Çankaya Belediyesi’nin “Bir gün değil her gün 8 Mart” diyerek duyurduğu Eşitlik ve Farkındalık
Ayı programı kapsamında çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği konuşuldu. 2 Mart’ta, Çağdaş
Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda yapılan paneli Kaos GL’den Sengül Kılınç modere etti.
Panelde Kaos GL’den karikatürist Aslı Alpar ve Bayan Yanı’ndan karikatürist Ramize Erer
konuştu.
Ankara’daki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde polis gökkuşağı bayrağı avına çıktı. Yeri geldi
aktivistlerden bayrağı kaptı kaçtı, yeri geldi “Travestileri almayacağız” dedi. Yürüyüşe katılanlar
gece boyunca yaşananları KaosGL.org’a anlattı.
Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Defne Işık, Göçmen Dayanışma Derneği’nin İstanbul’da
düzenlediği “Göçmenlerin Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesinde Sektörler Arası
Stratejik İşbirliği” toplantısına katıldı.
Kaos GL, Ankara’daki Sosyal Hizmet Stajyerlerine yönelik Güçlenme Atölyesi düzenledi.
Atölyede, “Toplumsal Cinsiyet ve Normlar, LGBTİ+ Temel Kavramlar, Sıkça Sorulan Sorular” ele
alındı.
Türkiye’de ayrımcılık karşıtı, Eşitlik Forumu üyesi 37 sivil toplum örgütü, Türkiye İnsan Hakları
ve Eşit Kurumu’na (TİHEK) çağrıda bulundu. “Kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar geçen

sürede TİHEK ayrımcılığın önlenmesinde yeterince etkili olamamıştır” diyen, Kaos GL’nin de dahil
olduğu sivil toplum örgütleri, Ayrımcılığın yaygın bir pratik haline gelmesinden kaygı duyarak
etkili bir insan hakları mekanizması olma rolünü hayata geçirebilmesi için TİHEK’ten taleplerini
sıraladı.
Kaos GL’nin de dahil olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Osman Kavala’nın Gezi
davasında beraat kararı ardından bu sefer de 15 Temmuz soruşturması kapsamında
tutuklanmasına ilişkin açıklama yayınladı.

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 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 ve 2020 Şubat Ayı Faaliyet Raporu işte burada…

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Nisan 2020
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
Sirkaftan
Sirkaftan
Sirkaftan
Sirkaftan
Sirkaftan

Kısalar:
Kısalar:
Kısalar:
Kısalar:
Kısalar:
Kısalar:

Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Nutella!
Aslı Alpar ve kemirgenler
Yunus Emre’yle kerkinme saati
Ayhan’la “Hoşluk sesi ol”
Özkür’le küraj saatine hoşgeldiniz
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…

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Mayıs 2020
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 Mayıs ayı faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergisinin 172. sayısı, “Karantina I” dosya konusuyla online olarak yayınlandı. Kaos GL
Dergisinin “Karantina I” sayısı 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi
Karşıtı Gün’de online ortamda yayınlandı. Kaos GL Dergisinin 173. sayısı, “Karantina II” dosya
konusuyla online olarak yayınlandı.
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.

KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI
Bu yıl "Geleceği Hatırla" temasıyla 15.si düzenlenen Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın
kazananları Mayıs ayında açıklandı.
Hande Ortaç, “Pembe ve Eflatun” isimli öyküsü ile Birincilik ödülüne layık görüldü. Ayça
Dalgakıran’ın “Kadim Kayalık” isimli öyküsü İkincilik; Perçem U. Yıldızbaş’ın “Rüyalarımız
Bizimdir” isimli öyküsü ise Üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Derman Gülmez Aydın, “Sarı Sıcak” isimli öyküsüyle Yer-Gök-Kuşağı Özel Ödülü’ne; “Yün
Yorgan” isimli öyküsüyle Gülizar Aytekin, Umuduna Sarınmak Özel Ödülü’ne; “Korkuluk Kipi”
isimli öyküsüyle İrem A., Düşle Direnmek Özel Ödülü’ne ve “Biz Işıkları Yakınca” isimli öyküsüyle
İrem Şahin, Aşk Örgütlenmektir Özel Ödülü’ne layık görüldü.

KARİKATÜR OKULU
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler
nedeniyle online gerçekleştirilen Karikatür Okulu’nun sekizinci dersi “çizgi roman” oldu.

Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Karikatür
Okulu’nun dokuzuncu dersi “aktivist çizerlik” oldu.
Nar Kadın Dayanışması Kaos GL’den Aslı Alpar’ın moderatörlüğünde online Queer Karikatür
Atölyesi düzenledi.
Pembe Hayat Derneği’nin “Karantina Çizgileri” programı Kaos GL editörlerinden karikatürist Aslı
Alpar’ın katılımıyla sürüyor.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Turk MSIC) Kaos GL’den Aslı Alpar ile online söyleşi düzenledi: Sanat
ve aktivizm: 68 afişleri, Gerilla Kızlar ve ACT-UP’tan günümüze
kaosGL.org karikatür sayfalarından Çizgili Gullüm 1 Mayıs’ı kutladı. Karikatür Okulu ve Bayan
Yanı çizeri Bengisu "1 Mayıs"ı çizdi. Gaye, Semih Özkarakaş, Melis Berk kaosGL.org için çizmeye
devam ettiler.

MEDYA OKULU
Kaos GL, internet gazetesi kaosGL.org ve Kaos GL Dergisi gönüllü muhabir ve yazar ağını
güçlendirmek, LGBTİ+’ları kendi hikâyelerini yazmaya teşvik etmek, hak temelli haberciliği
yaygınlaştırmak için düzenlediği LGBTİ+ Medya Okulu etkinlik dizisini bu yıl Dünya Sağlık
Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) tedbiriyle dijital ortamda
sürdürüyor.
LGBTİ+ Medya Okulu 2020 programının ilk buluşmasında kaosGL.org yazarları dijital ortamda
bir araya geldi.
Kaos GL, LGBTİ+ Medya Okulu etkinlik dizisi “Online’ız aşkım” eğitimlerinin ilk oturumunda
Dijital İletişim Uzmanı Özgür Mehmet Kütküt “Nasıl TT olunur” sorusuna yanıtlar verdi.
LGBTİ+ Medya Okulu 2020 programının ikinci buluşması “Online’ız aşkım”ın “Kampanya nasıl
örgütlenir: TT öncesi” başlıklı oturumu Merve Diltemiz ile gerçekleşti.

MEDYA–İLETİŞİM
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Mayıs ayında yerel ve ulusal gazetelerde toplam 212 ayrımcı söylem ve nefret söylemi tespit
etti.
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mayıs 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, Mayıs 2020 nefret “köşe”leri:
Muhafazakâr “köşe”ler, mahremiyetinize karışmıyoruz, eşitlik talebiyle toplumsallaşmayın diyor!
Millî Gazete “köşe”leri ürettikleri nefretin ayrımcılık suçu olduğunu biliyor!
“Milli-Manevi” itiraz İstanbul Sözleşmesi ile yetinmiyor, Medeni Kanun’u da istiyor!
Muhafazakâr “köşe”ler, heteroseksüelliğin de “yönelim” olduğunu biliyor ama “cinsel yönelim”
legal güvenceye alınmasın istiyor!
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,
Mayıs 2020 pozitif köşeleri:
“Milli falan değil! Diyanet ne iş görüyorsa kilise de benzer role soyunuyor”

“Halkın tutumu yumuşarken, yetkililerin tutumu katılaştı”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Mayıs ayı listesini hazırladı.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, “EvdeKaLubunya” dönemi başladı. kaosGL.org
muhabir ve yazarları evlere kapananlarla özel diziler hazırladı:
Karantina günlerinde Aslı Alpar’ın hazırladığı “Queerantina* halleri” dizisi devam ediyor: Ezgi,
Aslı Yase…
kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar, evde kal, online kal ama güvenli kal lubunya, diyerek
hazırladığı yazı dizisinde Dijital İletişim Uzmanı Özgür Mehmet Kütküt ile görüştü:
Onlineda güvenli kal lubunya: Parola nasıl belirlenir?
Onlineda güvenli kal lubunya: Kimlik avından nasıl korunuruz?

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.

İNSAN HAKLARI
Avrupa Parlamentosu’ndan 37 milletvekili, Diyanet’in nefret hutbesi ve ardından LGBTİ+’ları
hedef alan nefret kampanyalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’a mektup yazdı.
Uluslararası insan hakları örgütleri, Diyanet’in nefret hutbesi ve LGBTİ+’lara dönük artan nefret
ve karalama kampanyalarına ilişkin ortak açıklama yayınladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kaos GL’nin 2019 Nefret Suçları Raporu’nun
okunmasını tavsiye etti: “Cinsel yönelimleri nedeniyle yurttaşlarımızın nasıl bir linç kültürüyle ve
ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.”
Kaos GL’den Avukat Kerem Dikmen, ArtıTV’de Veysel Ok ile İnsan Hakları Ajandası programına
katıldı. Avukat Dikmen ile kamu kurumları tarafından yapılan nefret ve yarımcı açıklamalar,
LGBTİ+’lar üzerinden baskı, cezasızlık politikası ele alındı.
Kaos GL’den Avukat Hayriye Kara, Kısa Dalga Podcast’te Diyanet’in nefret hutbesini
değerlendirdi.
Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, Defne Sarıöz’ün sunduğu Gökkuşağı
Bülteni’nde Diyanet’in nefret hutbesini ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.
Kaos GL’den Aylime Aslı Demir, Kadın Koalisyonu’nun 13 Mayıs’ta çevrimiçi düzenlediği
“Pandemi sürecinde izleme… Temalar, araçlar…” buluşmasına katıldı.
Kaos GL’den Murat Köylü, Etkiniz’in 15 Mayıs’ta çevrimiçi düzenlediği, “Şirketlerin İnsan Hakları
İhlallerini İnceleme webinarı”na katıldı.

Kaos GL’den Murat Köylü, KADAV’ın 15 Mayıs’ta düzenlediği “Tahliye sonrası kadın ve
LGBTİ+’ların ekonomik ve sosyal ihtiyaçları” konulu çevrimiçi toplantıya katıldı.
Kaos GL’den Koray Arkadaş ve Seçin Tuncel, Uluslararası Af Örgütü’nün 19 Mayıs’ta online
düzenlediği “LGBTİ+'ların İnsan Hakları” konulu etkinlikte, “LGBTİ+ Temel Kavramlar,
Heteronormatif Olmayan Sosyal Hizmet, LGBTİ+'larla Sosyal Hizmet, LGBTİ+'ların Maruz
Bırakıldığı Hak İhlalleri, LGBTİ+'ların Kendilerine Özgü İhtiyaçları” başlıklarına dair sunum
yaptılar.
Kaos GL’den Seçin Tuncel, Af Örgütü’nün 22 Mayıs’ta, Ankara üyelerine yönelik temel insan
hakları eğitimi kapsamında online düzenlediği etkinliğe katıldı.
Kaos GL’den Seçin Tuncel, Af Örgütü’nün Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine yönelik temel
insan hakları eğitimi kapsamında 31 Mayıs’ta online düzenlediği etkinliğe katıldı.
Avrupa Lezbiyen* Konferansı’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde sosyal izolasyon
ve karantina deneyimlerini konuşmak için her gün yaptığı yayınlar kapsamında Kaos GL 15, 23
ve 30 Nisan’da düzenlediği Türkçe buluşmaların ardından Mayıs ayında dördüncü buluşmayı
yaptı. Beşinci, altıncı, yedinci buluşma…
Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, “LGBTİ+’lar ve ifade özgürlüğü” üzerine bilgi
notu hazırladı.
Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, “LGBTİ+’lar ve ifade özgürlüğü” üzerine bilgi
notlarının ikincisini hazırladı: Sınırsız ifade özgürlüğü mümkün mü?
“LGBTİ+’lar ve ifade özgürlüğü” üzerine bilgi notlarının üçüncüsünü hazırladı: İfade mi nefret
söylemi mi?
“LGBTİ+’lar ve ifade özgürlüğü” üzerine bilgi notlarının dördüncüsünü hazırladı: Düzenlemeler
karşısında nefret söylemi
“LGBTİ+’lar ve ifade özgürlüğü” üzerine bilgi notlarının beşincisini hazırladı: LGBTİ+’ların ifade
özgürlüğü önündeki engeller
Kaos GL’den Avukat Hayriye Kara ve Avukat Kerem Dikmen, SPoD’un “Stratejik Davalama”
konulu online etkinliğine katıldılar.
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women)
Enformel LGBTQI Ağı ve UN Globe, Covid-19’un LGBTİ’ler üzerindeki etkisini tartışmak için 13
Mayıs’ta online bir etkinlik gerçekleştirdi.
Kaos GL’nin de içinde olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Hrant Dink Vakfı, Rakel
Dink ve avukatlarına ölüm tehdidine ilişkin açıklama yayınladı.
LGBTİ+ hak savunucularının önerisiyle planlanan pandemi günlerinde LGBTİ+ örgütleri
buluşmalarının ilki 23 Mayıs Cumartesi günü zoom üzerinden gerçekleştirildi. “Dernekler
Buluşması” olarak duyurusu yapılan bu ilk toplantının moderatörlüğünü SPoD Yönetim Kurulu
Üyesi Marsel Gündoğdu ile Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen üstlendi.
BM Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin Rusya’da nefret suçuna maruz kalan iki
eşcinsel kadınla ilgili kararını kaosGL.org Türkçeleştirdi.
kaosGL.org, “Şimdi tam da sırası” diyerek, Sibel Yükler’in hazırladığı “Haklar” dizisi Mayıs ayında
da devam etti:
İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin: “Kim, ‘Hakkım ihlal edildi’ diyorsa, o önceliklidir”
İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman: “Nefret suçuna sessiz kalmak insan hakları etiğine
aykırı”

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı: ‘Ama’sız, ‘ancak’sız bir yaklaşım
Kaos GL’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini sağlamak adına yürüttüğü çalışmaları
görünür kılmak için başlattığı söyleşi dizisi “Bıraktığımız yerden”in dokuzuncu konuğu Derneğin
Mülteci Hakları Program Koordinatörü Avukat Hayriye Kara.
kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” yazı dizisi Mayıs boyunca devam etti:
HIV’le yaşayanların haklarını ana akımlaştırmak / Kaos GL Derneği anlatıyor
AIDS’li İğne: Görünmeyen cinsel şiddet türlerini gündemleştirmek
AIDS’li İğne: Ne kurban ne de potansiyel katil! / Semih Özkarakaş
AIDS’li İğne: HIV’le yaşayanlar için HIV politikası / Yunus Emre
Video: Defne Güzel “AIDS’li İğne” yazı dizisini anlatıyor
kaosGL.org, “Lavanta Tavan” isimli, Yunus Emre Demir’in hazırladığı, çalışma hayatında
LGBTİ+’lar dosyası yayınına Mayıs ayında da devam etti:
Lavanta Tavan: “Hissettirilen bir “sen farklısın” hali oluyor” / Naz
Lavanta Tavan: “Sivil toplumda ‘patron diye bir şey yok’ illüzyonu yaratılıyor” / Efruz Kaya
Lavanta Tavan: “Ders verirken homofobiyi de unutuyorum başka dertleri de” / ABB
Lavanta Tavan: LGBTİ+ çalışanlar ve zorunlu kapalılık stratejisi / Reyda Ergün
Lavanta Tavan: “Lubunya olarak kendini bir alanda var etmek başlı başına mesele” / Aria Na
Lavanta Tavan: “Hep yarım ağız konuştular” / Zahter
Lavanta Tavan: “Çalışanları değersiz hissettirmeye gerek yok!” / Evrim Akbaş
Avukat Evrim Demirtaş’ın kaosGL.org için hazırladığı “Adaletin bu mu dünya” yazı dizisi başladı:
Av. Hayriye Kara: Hukuk sistemi ikili cinsiyet rejimi üzerine kurulu
Av. Okan Altekin: “LGBTİ+’ların haklarını savunmak aynı zamanda demokrasiyi de savunmaktır”
Av. Mahmut Şeren: “Öznelerin katkısı olmadan yapılacak her türlü yapı çökmeye mahkumdur”
1 Mayıs: LGBTİ+ çalışanların sorunları ve talepleri - LGBTİ+ çalışanlar ne sorunlarla karşılaşıyor?
Kamu ve özel sektörde durum ne? LGBTİ+ çalışanların talepleri neler?
Kaos GL’den Aylime Aslı Demir, BirGün Pazar’a Diyanet’in nefret hutbesini ve dayanışmayı yazdı.
Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, GazeteDuvar’a yazdı: Formül oldukça basit:
Eşitlik.

MÜLTECİ HAKLARI
Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı, Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça dillerinde
“LGBTİ+ Mülteci Özbakım Rehberi” yayımladı.
Kaos GL Derneği, LGBTİ+ kişilere ilişkin ‘sıkça sorulan sorular’a yaşamın içinden ve uzmanından
cevaplarla hazırladığı broşürünün Arapça’sını yayınladı.
Kaos GL’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün metni
Arapça versiyonuyla yayında.
Kaos GL’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün metni
Farsça versiyonuyla yayında.

17 MAYIS ULUSLARARASI HOMOFOBİ, BİFOBİ, TRANSFOBİ VE İNTERFOBİ
KARŞITI GÜN
Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün için
açıklama yayınladı.
Kaos GL’den 17 Mayıs’ta İnsan Hakları Raporu: Ayrımcı uygulamalar kamu politikalarına da
yansıdı. İşkence ve kötü muamele yasağı ile ifade özgürlüğü, kişi özgürlük ve güvenliği
haklarının ihlalinde artış var!
Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve İnsan
Hakları ve Barış Çalışma Kolları, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün
dolayısıyla, Kaos GL’den Aylime Aslı Demir’in de katıldığı webinar serisi düzenledi.
İzmir Barosu 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün’de
YouTube kanalındaki canlı yayımda konuştuğu LGBTİ+ hakları programına Kaos GL Derneği
Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen ile Doç. Dr. Koray Başar konuk oldu.

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 & RAPORLAR
Kaos GL Derneği 17 Mayıs’ta İnsan Hakları Raporu yayımladı.
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 Nisan Ayı Faaliyet Raporu işte burada…
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.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org
adresine mail atmanız yeterli!

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Haziran-Temmuz-Ağustos 2020
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 Haziran-Temmuz-Ağustos ayları faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergisi iki sayılık Karantina serisi ile LGBTİ+’ların pandemi sürecindeki deneyimlerini
okuyucu ile paylaşırken, çeşitli sosyal izolasyon ile karantina hallerini de tartışmaya açtı.
Derginin iki sayılık Karantina serisinde “karantina” sürecini ve/veya kavramın kendisini farklı
perspektiflerden değerlendiren birçok yazı yer aldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece online yayınlanan Kaos GL Dergisi Karantina I ve
Karantina II sayıları basılı olarak da yayımlandı.
Kaos GL Dergisi’nin Eylül-Ekim sayısı dosya teması “Normativite” başlığını taşıyor.
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.
MEDYA OKULU
Kaos GL, internet gazetesi kaosGL.org ve Kaos GL Dergisi gönüllü muhabir ve yazar ağını
güçlendirmek, LGBTİ+’ları kendi hikâyelerini yazmaya teşvik etmek, hak temelli haberciliği
yaygınlaştırmak için düzenlediği LGBTİ+ Medya Okulu etkinlik dizisini bu yıl Dünya Sağlık
Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) tedbiriyle dijital ortamda
sürdürüyor.
LGBTİ+ Medya Okulu online tematik eğitimlerin üçüncüsü haber almak için kullanılan sosyal
medya platformlarında karşılaşılan nefret söylemleri ile başa çıkma yollarını konuşulmak üzere
Psikiyatr Ender Cesur ile yapıldı. 16 Haziran’daki buluşma, Cesur’un çeşitli hashtaglerle
örgütlenen nefret kampanyalarında sıkça kullanılan ayrımcı ifadeleri derlediği sunumuyla başladı.
Sunum nefret söylemlerinin, LGBTİ+’ların ruh sağlığını nasıl etkilediği üzerine çalışılan araştırma
raporlarının verileriyle devam etti.
kaosGL.org muhabir ve yazarları, Medya Okulu’nun ikinci aşamasında, 28-30 Ağustos tarihleri
arasında Muğla Akyaka’da bir araya geldi. Kaos GL Medya Okulu’nda muhabir ve yazarlar veri
gazeteciliği, röportaj ve özel haber teknikleri, haber analiz yazıları, medya okur yazarlığı
alanlarında içerik üretti. Üç gün boyunca muhabirler haber konularını seçti, seçtikleri konularda

haberlerini yazdı. Haberleri birlikte değerlendirerek yayına hazırladı. Okul’da hazırlanan haberler
kaosGL.org’ta okunabilir.
KARİKATÜR OKULU
Covid-19 salgını nedeniyle online düzenlenen Karikatür Okulu’nun onuncu atölyesinde Bilkent
Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü hocalarından Ekin Kılıç “karikatürde tipografi” anlattı.
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Karikatür
Okulu, 11 Temmuz’daki on birinci ders ile dönem programını bitirdi. İlk dersini Ocak ayında
yapan Karikatür Okulu’nun on birinci dersinde gündeme ve dönem sonuna dair karikatürler ve
eskizler çizildi.
Karikatür Okulu çizeri Gizem Karagöz, bugün ne yemek yapsam derdine son veriyor ve her Salı,
kaosGL.org’da, “Çizgili Tarifler”de yemek tarifi paylaşıyor.
kaosGL.org karikatür sayfalarından Gaye ile “Zürafa Köy”, Melis Berk ile “İyileşme Çizimleri”,
Bengisu ile “Kuir Günler”, Semih Özkarakaş ile “Lubunya Çizgiler” başlıkları altında çizmeye
devam ettiler.
Kaos GL editörlerinden karikatürist Aslı Alpar, Pembe Hayat Derneği’nin YouTube kanalında
yayımlanan “Karantina Çizgileri” programına katıldı.
ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü Kaos GL’den Aslı Alpar’ın moderatörlüğünde online karikatür
atölyesi düzenledi. Atölyenin sonunda katılımcılar “şiddet” temalı karikatürler çizdi.
Kaos GL Derneği’nin düzenlediği Karikatür Okulu Ankara’da Ocak ayında ilk dersini yaptı. Mart
ayı itibariyle pandemi tedbirleri sebebiyle online devam eden Karikatür Okulu, mizahı çizgi ile
buluşturarak, bir yandan heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğinde olan karikatürü tersyüz
etmeyi amaçladı ve diğer yandan da LGBTİ+ aktivistlere yeni bir alan kazandırdı. Ocak-Temmuz
ayları arasında Karikatür Okul’u 12 ayrı teorik ve pratik eğitim düzenledi. Karikatür Okulu 22
Ağustos günü ise değerlendirme toplantısı yaptı.
MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL’den Aslı Alpar Durum Güncellemesi podcast kanalının konuğu oldu. Facebook Türkiye
Kamu Politikaları Depertmanı Başkanı Çağatay Pekyörür’ün hazırlayıp sunduğu Durum
Güncellemesi podcast kanalında Alpar ile LGBTİ+ topluluklarının iletişiminde sosyal medyanın
yeri üzerine konuştu.
Kaos GL’den Yıldız Tar, bir+bir’in sorularını yanıtladı: Bütün bir sene boyunca dışardan bir ses
sana sürekli bir şeyler söylüyor. Onur Yürüyüşü’nde o sesi susturuyorsun.
Kaos GL’den Aslı Alpar, Onur Haftası’nda Yeşil Gazete ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
(MLSA) ile görüştü.
kaosGL.org editörü Yıldız Tar ve Kaos GL’den LGBTİ+ aktivisti Umut Güner +90 Youtube haber
kanalının hazırladığı Lubunca üzerine video için görüştüler.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgın günlerinde LGBTİ+’ların durumuna ilişkin kaosGL.org
muhabiri Özde Çakmak bir çeviri dizisi hazırladı:
“Pandemi LGBT+ toplumuna ağır hasar verdi”
Koronavirüs ekonomisi özellikle translar için ağır
Queer mülteciler: LGBT+ örgütleri koronavirüs sırasında destek sağlamakta güçlük çekiyor
Meksika LGBT haklarını nasıl yoluna koyabilir?
Seul’de koronavirüs salgınında homofobi ateşleniyor

Queer gençler için pandeminin zorlukları
İntihar düşünceleri ve ruh sağlığına ilişkin zorluklar LGBTQ gençler için hâlâ yüksek
Ezgi Epifani kaosGL.org için çevirirdi:
Tahammülsüzlüğü hoş görmeyi reddetmek - 1
Tahammülsüzlüğü hoş görmeyi reddetmek - 2
‘She-Ra ve Güç Prensesleri’ ender bir televizyon başarısıdır
Müslüman alanlarda homofobi ve transfobi ile mücadele etmek
Mona Eltahawy kibarlık siyasetinizi de alıp defolup gitmenizi istiyor
İnceleme: Shrill dizisinin kendini keşfet güzelliği
Şişmanlara adalet için gündem taslağı
Defne Güzel, kaosGL.org için hazırladığı “AIDS’li İğne” yazı dizisini tamamladı: “AIDS’li İğne: Her
yolculuğun sonu, yolun sonu demek değildir” On üç bölümlük “AIDS’li İğne” adlı yazı dizisi
LGBTİ+ örgütleriyle sona erdi. Güzel, LGBTİ+ örgütlerine HIV alanındaki politikalarını,
danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini, farkındalık çalışmalarını ve gelecek planlarını sordu.
BİZ Antalya, 17 Mayıs Derneği, Lamdaistanbul, LİSTAG ve HEVİ LGBTİ+ HIV politikalarını
anlatıyor: AIDS’li İğne: LGBTİ+ örgütleri HIV meselesinin neresinde? - 1
Kuir Kıbrıs, Pembe Hayat, Muamma LGBTİ+ ve Özgür Renkler, HIV politikalarını anlatıyor:
“AIDS’li İğne: LGBTİ+ örgütleri HIV meselesinin neresinde? – 2”
2012 yılından bu yana her yıl 14 Temmuz'da non-binary cinsiyet kimliğine yönelik farkındalık
yaratmak için kutlanan Uluslararası Non-binary Günü vesilesiyle Deniz Gedizlioğlu, kaosGL.org
için Verywellmind.com ve Vice.com’dan derleyerek anlatıyor. kaosGL.org, Uluslararası Nonbinary Günü’nde non-binary kişilerin yaşamlarına dair illüstrasyonları derledi.
kaosGL.org, sosyal medyada heteroseksizme, iki cinsiyet dayatmasına, cinsiyetçiliğe karşı alan
açan Trend Topic çalışmalarında etkili olmanın yollarını derledi.
Şarkıcı Ayta Sözeri, 23 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine beş
Kaos GL okuruna hediye bilet verdi.
Aslı Alpar’ın kaosGL.org için hazırladığı “İmge, beden, cinsellik galerileri” devam ediyor:
“Hayatımızı kuşatan, varlığımızı –farklılıklarımızı- “kusur” olarak sunan görsellere
başkaldırıyoruz! Eserleriyle görsel sanatlarda kadın ve LGBTİ temsilini güçlendiren sanatçılara
yer veriyoruz.”
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret
söylemi kaydını tuttu.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, online etkinlikler ve 28 Haziran’da online onur yürüyüşü ile
sonlandı. Bir hafta boyunca LGBTİ+’lar sanalda bir araya geldi; atölye, panel, söyleşi ve
partilerde onur haftası coşkusunu yaşadı. kaosGL.org editörlerinden Yıldız Tar, Onur Haftası’nın
son gününde yeniden yükselişe geçen LGBTİ+ karşıtı açıklama ve kampanyaları derledi.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Haziran 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 derledi.
LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği

ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin seyri Haziran boyunca devam
etti.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Temmuz-Ağustos Ayları İnternet Seyri
başlıklı sosyal medya raporu hazırladı. LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren,
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret
söyleminin seyri İstanbul Sözleşmesi üzerinden kamu ve siyaset temsilcilerinin doğrudan
katılımıyla Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam etti.
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2020 nefret “köşe”leri:
Muhafazakâr “köşe”lerin cinsiyetçi ve homofobik nefretlerine çekebildikleri akademik cila “kıç
despotizmi” ile “avradizm”den ibaret!
Muhafazakâr “köşe”ler, LGBTİ+’lara küfretmeyi analiz sanıyor, hakaret etmeyi hak görüyor!
Temmuz’un nefret “köşe”lerinde hedef İstanbul Sözleşmesi
Ağustos “köşe”leri cinsiyetçi ve homofobik nefretle doldu
kaosGL.org, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını
takip ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2020 pozitif köşeleri:
“‘İbne’ diye küfrederseniz, sırf eşcinsel olduğu için bir bardak çay içemez gencin biri”
LGBTİ+’ları ve Onur Haftasını selamlayan köşeler…
Temmuz: “LGBTİ’lerin şiddet görmesini normal mi karşılayacaksınız yani?”
Ağustos: “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dahil her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Haziran, Temmuz ve Ağustos listesini hazırladı.
Onur Ayı ve LGBTİ+ toplumu nefret siyasetinin hedefinde!
Akit’in aylık nefret söylemi Temmuz listesi
Akit’in Ağustos ayı nefret söylemi listesi
“Basında Kaos GL” turu, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına yer
veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının üç
aylık listesi.
90’lı yıllardan bu yana LGBTİ+ hareketinin aktivistlerinden olan, ayı hareketinin öncülerinden,
Türkiye Ayıları Grubu’nun kurucularından, uzun yıllar boyunca kaosGL.org’un, Kaos GL Derneği
ve Kaos GL Dergisi websitelerinin tasarımcısı Mali vefat etti. Kaos GL, yol arkadaşı Mali’nin vefatı
üzerine dostlarına ve LGBTİ+ toplumuna baş sağlığı diledi.
ANKARA QUEER SANAT PROGRAMI
Türkiye'den ve yurtdışından görsel sanatçıları Ankara’da ağırlamayı planlayan Ankara Queer
Sanat Programı - Konuk Sanatçı Evi’nin katılımcıları belli oldu.
Pandemi nedeniyle pek çok sanatçının hayatını idame ettirme ve var olan projelerini sürdürme
konusunda zorluk yaşayabileceğini varsayan Program, çağrıda duyurduğunun aksine 5 sanatçıyı
değil toplamda 10 sanatçıyı finansal olarak destekleme kararı aldı.
Programın danışmanlarla gerçekleşecek eğitim programı ise online ortama taşınırken, Ankara ve
İstanbul ziyaretleri 2021’in ilk 3 ayına ertelendi.

LEZBİYEN* BULUŞMALARI
Moderasyonunu Aylime Aslı Demir, Umut Uzun ve Seçin Tuncel’in birlikte yürüttüğü Lezbiyen
Buluşmaları katılımcılarından Selda, Meryem ve Nihal’in cümleleriyle ve Selda’nın çizimiyle 8
tane online etkinlikle gerçekleştirilen Lezbiyen* Buluşmaları nasıl geçti…
YAŞLI LGBTİ+’lar
17 Mayıs ve Kaos GL derneklerinin “Yaşlı LGBTİ+’lar” projesi 1 Temmuz’da başladı. Proje 17
Mayıs Derneği’nin 40+ LGBTİ+ Çalışma Grubu özelinde, savunuculuk ve lobicilik konusunda
kesişimsel bilgi ve kaynak sağlamayı amaçlıyor.
Türkiye’deki yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve sorunlarına ilişkin, kamuoyunda bilincin yükseltilmesi
hedefine ulaşmak hususunda bir kapasite geliştirme projesi ve ağ kurma fırsatı olan bu projede;
yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve sorunlarına dair kaynak metin üretilecek ve yol haritası
belirlenecek. Kaos GL ve 17 Mayıs derneklerinin “Yaşlı LGBTİ+’lar” çalışması için: 1, 2, 3
Kaos GL Dergisi iki sayılık Karantina serisi ile LGBTİ+’ların pandemi sürecindeki deneyimlerini
okuyucu ile paylaşırken, çeşitli sosyal izolasyon ile karantina hallerini de tartışmaya açtı. Kaos
GL Dergisi iki sayılık Karantina serisinde “karantina” sürecini ve/veya kavramın kendisini farklı
perspektiflerden değerlendiren birçok yazı yer aldı. Bu yazılardan biri de Karantina I sayısında
65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden, Gülüstü Salur ve Özlem Yalçınkaya ile yaşlı haklarına ve Covid19 sebebiyle deneyimlenen karantina günlerinin yaşlıların yaşamlarına olan etkilerine dair
röportaj oldu.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nda, Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği katılımcılarıyla “40 ve üzeri
LGBTİ+’lar neredeler?” söyleşisi düzenlendi. Lubunya 40+ İnisiyatifi’nin düzenlediği ve elliden
fazla kişinin izlediği etkinlikte LGBTİ+ yaşlılar alanında uluslararası iyi örnekler, mevzuat
açısından LGBTİ+ yaşlılar için durum analizi ve Lubunya 40+ İnisiyatifi’nin çalışmaları
konuşuldu.
İNSAN HAKLARI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kaos GL’nin 2019 Nefret Suçları Raporu’nun
okunmasını tavsiye etti: “Cinsel yönelimleri nedeniyle yurttaşlarımızın nasıl bir linç kültürüyle ve
ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.”
Mahkeme, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin 17 Mayıs açıklamasına yasağın hukuka
aykırı olduğuna karar verdi.
“Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına
alındığı çoğulcu bir Türkiye istiyoruz” diyerek yola çıkan ve aralarında Kaos GL Derneği’nin de
bulunduğu 281 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı bir çağrı yayımladı.
“İhtiyacımız özgürlüklerin sınırlandırılması değil genişletilmesidir” başlıklı çağrı: “Bizler, son
birkaç hafa içinde yaşanan kimi gelişmelerden demokrasi adına endişe duyduğumuzu belirtmek
isteriz. Tüm siyasi aktörleri ve kamuoyunu, aşağıda belirttiğimiz konularda duyarlı davranmaya
davet ediyor; basın, ifade, iletişim ve örgütlenme özgürlüğünün alanını daraltacak, yargıya
güveni azaltabilecek uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz.”
Kaos GL’nin de dahil olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bileşenleri, Birleşmiş
Milletler (BM) yetkililerine bir mektup göndererek, son dönemde Türkiye’de LGBTİ+ haklarına
yönelik artan tehdit ve uygulamalara dikkat çekti. Mektupta, BM yetkililerinden acil müdahale
talep edildi.
312 kadın ve LGBTİ+ örgütünün bir araya geldiği, 150’den fazla kurum ve kuruluşun destek
sunduğu Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden bile
vazgeçmiyoruz!” açıklaması yaptı.

Kaos GL’den Av. Yasemin Öz, Türkiye Kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin oluşturduğu TCK 103
Platformu İstanbul Sözleşmesi Çalışma Grubu toplantısı katıldı. Av. Öz ayrıca Eşitlik için Kadın
Platformunun İstanbul Sözleşmesi konusunda yaptığı savunuculuk çalışmaları çerçevesinde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi üyeleri ile İstanbul’da yapılan toplantıya
katıldı.
kaosGL.org, “Şimdi tam da sırası” diyerek, Sibel Yükler’in hazırladığı “Haklar” dizisi yaz boyunca
devam etti: Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nden (KİH-YÇ) Berfu Şeker ve Özlem
Şen - Şimdi tam da sırası: “Feminist hareket özcü ve muhafazakar olamaz, olmamalı”
İnsan hakları ve hukuk alanında önemli gelişme ve hukuki kararları paylaşıp, yorumlayan web
sayfası Anayasa Gündemi Onur Haftası’nı “Pride Forum” ile kutlarken, forumun ilk makalesini
Kaos GL’den Avukat Kerem Dikmen hazırladı. Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Avukat
Kerem Dikmen’in makalesi, LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı nefret söyleminin hukuki boyutunu
değerlendiriyor.
Avukat Evrim Demirtaş’ın kaosGL.org için hazırladığı “Adaletin bu mu dünya” yazı dizisi yaz
boyunca sürdü:
Av. Ahmet Çevik: “Hak ihlallerini kanıksamak da bir sorun”
Av. Öykü Didem Aydın: “Staj eğitiminde LGBTİQ+ haklarının ders olması şart”
Av. Hatice Demir: “LGBTİ+ avukatlar yargının bütün özneleri tarafından fobiye maruz kalıyorlar”
Av. Yasemin Öz: “Sorunların çözümleri ortada, mesele kamu politikasına dönüşmemesi”
Av. Ali Deman Güler: “Baronun ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ meslektaşlara sahip çıkması
gerekir”
Av. Günçe Çetin: “Barolar bu eşitsiz denklemde dezavantajlı gruplardan yana olmak zorundadır”
Av. Kerem Dikmen: “Adalet dediğiniz şey yalnızca yargı eliyle sağlanamaz”
Av. Emrah Şahin: “Nefret ve ayrımcılık suçu LGBTİ+’lar için işletilmiyor”
Av. Mehmet Baran Selanik: “Baroda komisyon kurulması geç bile kalınmış bir adım”
Av. Kardelen Yılmaz: “Seks işçiliği yıllardır sistematik bir şekilde kriminalize edilen bir alan”
Av. Mevluda Sena Yazıbağlı: “Avukatların güven veren bir yerde olmaları çok önemli”
Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren; aralarında Kaos GL Derneği’nin de yer aldığı 85
üye ulusal ve yerel sivil toplum örgütü, üniversite ve meslek örgütü olan Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek İçin Ortaklık Ağı, “terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar” harici
hükümlere cezanın yarısı oranında infaz öngören “İnfaz Paketi Düzenlemesi” ile ilgili bildiri
yayınladı. Kaos GL’nin 2019 Nefret Suçları Raporu’nda yer alan 150 vakadan 37’sinin mağdurları
çocuklardı.
Kaos GL’den Av. Yasemin Öz, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Avukat Ağı dernekler
mevzuatı değişiklikleri ve mevzuattaki mevcut sorunlar toplantısına katıldı.
Ebay Türkiye-Gitti Gidiyor grubu çalışanlarının Onur Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenledikleri online toplantıda Kaos GL’den Av. Yasemin Öz, LGBTİ+ hakları konusunda sunum
yaptı ve interaktif soruları cevapladı.
beraberce Derneği’nin “Heteroseksizme karşı neler yapabiliriz, beraberce bir hayatı nasıl
kurabiliriz?” sorusundan yola çıkan “beraberce Sohbetler” buluşmasında Kaos GL’den Remzi
Altunpolat konuştu.

Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği pandeminin farklı kesimler üzerindeki etkilerini tartıştığı “Bağ
Kuran Söyleşiler” dizisinde 17 Haziran’da “Onur Haftası” teması ile LGBTİ+’ların pandemi
sürecinde yaşadıklarını Kaos GL’den Remzi Altunpolat ile konuştu.
3H (Hukuk-Hoşgörü-Hürriyet) Hareketi, Pride söyleşileri kapsamında 19 Haziran’da, Kaos GL’den
Yasemin Öz’ün de katıldığı “LGBTİ+’ların Adalet ve Özgürlük Mücadelesi” oturumu düzenledi.
Aralarında Kaos GL’nin de olduğu insan hakları örgütleri, üç yıl önce Büyükada’da düzenlenen bir
sivil toplum toplantısında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan hak savunucuları için ortak
açıklama yayınladı.
Suruç Aileleri İnisiyatifi'nin “Düş Yolcuları Adalet Plaketleri” 8 Ağustos'ta düzenlenen törenle
sahiplerine verildi. İnisiyatif, LGBTİ+’ların adalet mücadelesini de verdiği plaketlerle selamladı.
Suruç Aileleri İnisiyatifi, Kaos GL Derneği’ne plaket verdi. Plaketi dernek adına Yıldız Tar aldı.
Kaos GL Derneği, çalışan ve ofis gönüllülerine yönelik hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetim
Standartları ve İdari Usuller metnini güncelledi. Metne; menopoz, tükenmişlik sendromu,
ebeveynlik, birlikte yaşam kurulan hayvanların özel koşulları, trans ve non-binary kimliklere
yönelik genel ilke ve çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler eklendi.
MÜLTECİ HAKLARI
Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında “Sınır,
Pandemi, Mülteci Hakları” online paneli düzenledi. MHK’nın Pazarkule raporunun ve pandemi
öncesi durumun konuşulduğu, altmıştan fazla kişinin dinleyici olarak katıldığı panelde ilk olarak
Kaos GL Mülteci Hakları Programı’ndan Av. Hayriye Kara konuştu. MHK’nın Pazarkule’de
mültecilerin yaşadıklarını raporlamak için oluşturduğu heyette yer alan Kara, Pazarkule’deki
gözlemlerini ve süreci anlattı.
28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında, Kaos GL ile İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın
örgütlediği “Yollardayım: Queer Sığınma ve Göç Hikayeleri” söyleşinin moderasyonunu Kaos
GL’den Umut Güven yaptı.
Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı’nın yayımladığı “LGBTİ+ Mülteci Özbakım Rehberi”
pandemi sürecinde LGBTİ+ mültecilerin yaşayabileceği zorluklara dikkat çekiyor ve bir destek
hizmeti olarak uzman olan psikiyatristler ve klinik psikologlar tarafından paylaşılmış, güvenilir
bilgileri paylaşıyor.
EĞİTİM
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş
için uygulanan tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. LGBTİ+ öğrenciler tercih
edecekleri üniversitelere dair akıllarındaki tüm soruları okulların LGBTİ+ kulüp ve oluşumlarına
sorabilir. kaosGL.org derledi: Hangi üniversitede hangi oluşum var, nasıl ulaşılabilir…
Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim
Fakültesi’nin Sosyal Hizmet Tarihi ders kitabındaki homofobik ve ayrımcı ifadelere karşı açıklama
yayımladı: “Söz konusu LGBTİ+’lar olduğunda sosyal hizmetin ilkelerini unutulmasını kabul
etmiyoruz”
Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube LGBTİ+ Komisyonu’nun Onur Haftası kapsamında dijital
ortamda düzenlediği “Eğitimde Heteroseksizm ve Sendikal Haklar” söyleşisine Kaos GL’den
Remzi Altunpolat’ın katıldı.
Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği’nin düzenlediği “Eğitimde Heteroseksizm ve Sendikal Haklar”
söyleşisine Kaos GL’den Seçin Tuncel ve Remzi Altunpolat katıldı.

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube’nin Onur Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe Kaos GL
Derneği’nden Oya Burcu Ersoy konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte dünden bugüne LGBTİ+
hareketi tarihi ele alındı ve Pride filmi değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca LGBTİ+ çocuklar ve eğitim
hayatı tartışıldı.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 2 No’lu Şube Kadın Meclisi’nin
düzenlediği online “Mizahın Cinsiyeti” söyleşisine Kaos GL’den Aslı Alpar moderatörlük yaptı.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Turk MSIC) Proje ve Girişimler Takımının Küçük Çalışma Grubu’nun
proramına kaosGL.org editörlerinden çizer Aslı Alpar konuk oldu.
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 & RAPORLAR
Kaos GL Derneği, 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret
Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.
Kaos GL Derneği, rapora temel oluşturacak verilerini toplamak SurveyMonkey Pro çevrimiçi
anket programını kullandı. Kaos GL, mağdurlara ve tanıklara ulaşmak için, her gün güncellenen
haber portalından ve diğer sosyal medya araçlarından faydalandı. Rapora göre nefret suçları
kamusal alanlarda, görgü tanıklarının gözü önünde işleniyor. Polis ise pek çok vakaya kayıtsız ya
da küçümseyici yaklaşıyor.
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 Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü anket çalışması
Ağustos ayında tamamlandı.
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 Mayıs Ayı Faaliyet Raporu işte burada…
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL
Derneği etkinlikleri online yapılıyor. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden
yayın hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri de devam ediyor.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya
geçmek isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Eylül 2020
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 Eylül ayı faaliyet bülteni…

DERGİ & KİTAP

Kaos GL Dergisi’nin Eylül-Ekim sayısı dosya teması “Normativite” başlığını taşıyor. 1994 yılından
beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL Dergisi’nin 174. sayısı, “Normativite” dosya konusuyla
yayınlandı. Kaos GL Dergisi bu sayısında hareketin kendi doğruları ve aktivizm yapma
biçimlerimizden eyleme hallerimize, siyaset yapma biçimlerimizden LGBTİ+ kültürüne ve kişisel
ilişkilerimize uzanan çok yönlü bir perspektifle normları tartışmaya açtı.
Kaos GL Dergisi’nin Kasım-Aralık 2020 tarihli 175. sayısı “Biseksüel+” dosyasıyla çıkacak.
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.
2000 ve 2006 yıllarında iki sayısı muzır ilan edilen Kaos GL Dergisi’nin sansürlenme hikayesini o
dönemki Yazı İşleri Müdürü Umut Güner ve Kaos GL Derneği’nin avukatı Hayriye Kara, Susma
Platformu’na anlattı.
Kaos GL’nin NotaBene Yayınları ile birlikte hazırladığı Queer Seri’nin son kitabı, Queer teori
konusunda temel eserlerden biri olan Elizabeth Grosz’un “Uçucu Bedenler: Bedensel Bir
Feminizme Doğru” kitabı yayınlandı.
Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan
sorulara yanıtlar verdiği “Sıkça Sorulan Sorular” broşürünün dokuzuncu baskısı yayınlandı. Kaos
GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan sorulara
yanıtlar verdiği broşüründen her gün bir kavram Kaos GL Sözlüğü ile yayımda!
Kaos GL Derneği, Medya ve İletişim Programı kapsamında “LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri
Sözlüğü” yayınladı. Deniz Gedizlioğlu’nun hazırladığı sözlükte LGBTİ+ alanındaki kavramların
Türkçe çevirilerinin yanı sıra açıklamalar da yer alıyor.
Kaos GL Derneği’nin kitaplaştırdığı “Jinekolog Muhabbetleri” 1100 kişi tarafından indirildi.
Kaos GL Derneği’nin temel yayınlarından olan “LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır” broşürünün
gözden geçirilmiş ve güncellenmiş dördüncü baskısı yayınlandı.

MEDYA OKULU
kaosGL.org muhabir ve yazarları, Ağustos ayının sonunda, LGBTİ+ Medya Okulu’nun ikinci
aşamasında bir araya geldi. Medya Okulu’nda muhabir ve yazarlar veri gazeteciliği, röportaj ve
özel haber teknikleri, haber analiz yazıları, medya okur yazarlığı alanlarında içerik üretti.
Okulda hazırlanan haberler Eylül ayı boyunca kaosGL.org’ta yayınlandı:
“Lubunya ve zırıl olan şeyler benim ilham kaynağım”
Bursa'da pandemide LGBTİ+ olmak: Yeni mücadele yöntemleriyle hayatta kalmaya çalıştık
“Suni gündem”in ötesinde: LGBTİ+’lar pandemide ne yaşadı?
LGBTİ+ Medya Okulu, Kaos GL tarafından, internet gazetesi kaosGL.org ve Kaos GL Dergisi
gönüllü muhabir ve yazar ağını güçlendirmek, LGBTİ+’ları kendi hikâyelerini yazmaya teşvik
etmek, hak temelli haberciliği yaygınlaştırmak için düzenleniyor.
KARİKATÜR OKULU
Bursa, Uludağ Üniversitesi’nin Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları Kulübü, Kaos GL’den Aslı Alpar’ın
moderatörlüğünde online karikatür atölyesi düzenledi.
Yoğurtçu Kadın Forumu, Kaos GL’den Aslı Alpar’ın moderatörlüğünde online karikatür atölyesi
düzenledi.
Karikatür Okulu çizeri Gizem Karagöz, bugün ne yemek yapsam derdine son veriyor ve her Salı,
kaosGL.org’da “Çizgili Tarifler”de yemek tarifi paylaşıyor.
kaosGL.org karikatür sayfalarından Gaye ile “Zürafa Köy”, Melis Berk ile “İyileşme Çizimleri”,
Bengisu ile “Kuir Günler”, Semih Özkarakaş ile “Lubunya Çizgiler” başlıkları altında çizmeye
devam ettiler.
MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği’nin resmi internet sitesi olan kaosgldernegi.org sitesi yenilendi. Yeni internet
sitesinde derneğin 4 ana programı ve çalışmaları hakkında bilgiler, duyurular ve e-kütüphane
bölümleri yer alıyor.
23 Eylül Bi+seksüel Görünürlük Günü! Kaos GL, Bi+ şemsiyesi altındaki herkesin görünürlüğünü
kutladı, monoseksizm ile mücadele etmek zorunda kalınmayacak bir dünya düşünü paylaştı.
Kaos GL, 23 Eylül Bi+seksüel Görünürlük Günü için yazılı basında 2020’nin ilk 9 ayındaki
biseksüellere yönelik karikatürleştirme, stereotipleştirme, ayrımcı söylem ve nefret söylemini
inceledi. Bu 9 ayda biseksüellerin yer aldığı ayrımcı söylem ile nefret söylemi içeren 93 haber
yayımlandı. Ayrıca, Türkiye’de özel sektörde çalışan biseksüellerin iş yerinde neler yaşadıklarını
paylaştı.
Kaos GL’nin doğum gününde, “Pandemide de eşitlik istiyoruz” kampanyası kaosGL.org’da:
Barışın yolu eşitlikten geçer
Ayrımcılık korkusu olmadan sağlık hakkı!
Pandemiyle mücadele nefrete karşı mücadeleyle mümkün!
Eşitsizliğe karşı mücadele işyerlerimizden başlar
Pandemiyle mücadele ayrımcılığa karşı mücadeleyle mümkün!
Pandemiyle mücadele dayanışmayla mümkün!

“Pandemide de eşitlik istiyoruz” kampanyası, 20-26 Eylül tarihleri arasında bir online sergi
düzenledi.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgın günlerinde LGBTİ+’ların durumuna ilişkin kaosGL.org
muhabiri Özde Çakmak çeviri dizisine Eylül ayında da devam etti:
Koronavirüs: Lübnan’ın LGBT+ topluluğu karantinada ve korunmasız
Kovid-19 pandemisinde LGBTQ hakları mücadelesi hiç olmadığı kadar önemli
LGBTQ+’lar ayrımcı Kovid-19 yardım uygulamalarıyla dışlanıyorlar
Ezgi Epifani kaosGL.org için çevirdi:
Trans kadınlar cis kadınlar için hiçbir tehdit oluşturmuyor ama onları dışlarsak biz onlar için
tehdit oluştururuz
Kaos GL Derneği’nden Umut Güner, Hornet, Grindr ve gabile.com’un engellenmesini DW
Türkiye’ye değerlendirdi.
Kaos GL Akademi ve Kültürel Çalışmalar Koordinatörü Aylime Aslı Demir, Halkların Demokratik
Kongresi’nin YouTube kanalında yayınlanan Kadınların Sözü programına, “Beden ve İktidar”
başlığıyla konuk oldu.
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Eylül ayı yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret söyleminin kaydını tuttu.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Eylül Ayı İnternet Seyri başlıklı sosyal
medya raporu hazırladı. LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söyleminin Eylül ayı seyri…
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Eylül 2020 nefret “köşe”leri:
Muhafazakâr yazarların LGBTİ+ nefreti “köşe”lere sığmıyor!
Kaos GL, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip
ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Eylül 2020 pozitif köşeleri:
LGBTİ+’lar için Eylül ayı gökkuşağı “köşe”leri
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Eylül ayı listesini hazırladı.
“Basında Kaos GL” turu, yaz ayları boyunca Kaos GL’nin çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org
haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının üç aylık listesini hazırladı.
Kaos GL, aylık İngilizce haber bülteni hazırladı.
İNSAN HAKLARI
Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Kaos GL Derneği’nin Ankara’daki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik
yasağına” ilişkin açtığı davada yasağı iptal kararını Bölge İdare Mahkemesi de onayladı. Valilik
bu kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Valiliğin istinaf talebini reddederek
yasağın hukuka aykırı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av.
Kerem Dikmen, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını kaosGL.org’a değerlendirdi…
BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Bağımsız
Uzmanı, Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin Özel Raportör,
İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Özel Raportör, Din veya İnanç Özgürlüğü Özel
Raportör, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü ve Herkesin Ulaşılabilecek En Yüksek
Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı Özel Raportörü; 22 Temmuz’da
Türkiye’de LGBTİ+’lara dönük artan hak ihlallerine dikkat çeken bir mektup yazdı.

Türkiye Hükümeti bu mektuba 21 Eylül’de yanıt verdi. İddiaları ve soruları yanıtsız bırakan
Hükümet, Anayasa’nın eşitlik maddesindeki “vb.” ifadesinin yasada açıkça nitelenen ayrımcılık
temelleri dışındaki temelleri de kapsadığını savundu. Ayrımcılığa karşı Türkiye’nin yasalarının
yeterli olduğunu savunan Hükümetin BM yetkililerinin açıkça LGBTİ+’lara ayrımcılığı sorduğu
mektuba yanıtında “cinsel yönelim”, “cinsiyet kimliği”, “LGBT”, “LGBTİ” ya da “LGBTİ+” ifadeleri
ise hiç yer almadı.
YAŞLI LGBTİ+’lar
17 Mayıs Derneği’nin “HIV ve LGBTİ+ Yaşlılar” çevrimiçi eğitimi yapıldı. Farklı mesleklerden 40’a
yakın kişinin katıldığı eğitim, Kaos GL ve 17 Mayıs derneklerinin ortaklaşa projesi “Yaşlı
LGBTİ+’lar” programı kapsamındaki bir dizi etkinliğinin ilki.
17 Mayıs ve Kaos GL derneklerinin “Yaşlı LGBTİ+’lar” projesi 1 Temmuz’da başladı. Proje 17
Mayıs Derneği’nin 40+ LGBTİ+ Çalışma Grubu özelinde, savunuculuk ve lobicilik konusunda
kesişimsel bilgi ve kaynak sağlamayı amaçlıyor.
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…
Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, sosyal hizmet alanında
cisnormativite ve heteronormativite ile mücadele için tavsiyeler hazırladı.
ARAŞTIRMALAR & RAPORLAR
Kaos GL Derneği, 2013 yılından beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı standartlarında nefret
suçları araştırması yapıyor. Araştırma sonuçlarını senelik raporlar halinde yayınlıyor.
Kaos GL’nin 2013’ten 2019’a Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporları, derneğin
resmi internet sitesi kaosgldernegi.org’da incelenebilir.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi devam
ediyor.
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 Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü anket çalışmasını
tamamlandı. Rapor hazırlama süreci devam ediyor.
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.

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 Haziran- Temmuz-Ağustos Ayları Faaliyet
Raporu işte burada…
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL
Derneği etkinlikleri online yapılıyor. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden
yayın hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri devam ediyor.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya
geçmek isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Ekim 2020
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 Ekim ayı faaliyet bülteni…

DERGİ
Kaos GL Dergisi’nin Eylül-Ekim sayısı dosya teması “Normativite” başlığını taşıyor.
1994 yılından beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL Dergisi’nin 174. sayısı, “Normativite” dosya
konusuyla yayınlandı.
Kaos GL Dergisi bu sayısında hareketin kendi doğruları ve aktivizm yapma biçimlerimizden
eyleme hallerimize, siyaset yapma biçimlerimizden LGBTİ+ kültürüne ve kişisel ilişkilerimize
uzanan çok yönlü bir perspektifle normları tartışmaya açtı.
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.
MEDYA OKULU
LGBTİ+ Medya Okulu, Kaos GL tarafından, internet gazetesi kaosGL.org ve Kaos GL Dergisi
gönüllü muhabir ve yazar ağını güçlendirmek, LGBTİ+’ları kendi hikâyelerini yazmaya teşvik
etmek, hak temelli haberciliği yaygınlaştırmak için düzenleniyor.
Muhabirlerin hazırladığı haber ve araştırma dosyaları Ekim ayında da kaosGL.org’ta
yayınlanmaya devam etti…
Selma Koçak, Karoasartı’dan Berfo ile görüştü:
“Aşksız sekssiz bir queer aktivizm de mümkün”: Karoasartı
Oğul Can, eleştirel tekeşlilik dosyası hazırladı:
Tekeşliliğin biyolojik açıklamalarının insan yaşamı ve düşüncesine etkisi- I
Tekeşliliğin biyolojik açıklamalarının insan yaşamı ve düşüncesine etkisi - II
Zorunlu tekeşliliğin kısa bir tarihi – I
Zorunlu tekeşliliğin kısa bir tarihi – II

“Romantik ilişki hayatın merkezindedir algısı var”
“Ahlakçılık, çok eşliliği konuşmayı zor kılıyor”
“Aşk benim için tutkuyla sarıldığım her şey demek”
kaosGL.org’dan “Transmaskülenlik” dosyası; Ares Berfan Hür hazırladı:
“Bu hayatı olduğumuz gibi yaşamaktan daha güzel hiçbir şey yok”
“Ben buyum” dedim, “Adım İlyas”
“Kimliğin doğru ve sana ait!”
“Trans deneyim aslen çok büyülü bir şey”
Çekya’dan Natt: “Transmaskülen oluş benim sanatımı yoğun şekilde etkiliyor”
İren Yılmaz: “Yol çok zorlu ama sonuçları çok değerli”
KARİKATÜR OKULU
Kaos GL Karikatür Okulu’nun iki ay sürecek hızlandırılmış karikatür atölyelerinin ilki 10 Ekim’de
Zoom platformu üzerinden yapıldı.
Kaos GL Derneğinin düzenlediği Karikatür Okulu’nun iki ay sürecek hızlandırılmış karikatür
atölyelerinin ikincisi 17 Ekim’de yapıldı: Karikatür Okulunda “temel hareketler”
Kaos GL Karikatür Okulu’nun üçüncü atölyesi 23 Ekim’de yapıldı: Karikatür Okulunda “portre ve
kafa hareketleri”
Kaos GL Derneği, pandemi tedbirleri nedeniyle online düzenlenen queer karikatür atölyesinde
Denizli’de yaşayan mülteci LGBTİ+’larla bir araya geldi. Atölyeleri, kaosGL.org editörlerinden,
karikatürist Aslı Alpar ve Karikatür Atölyesi’nden Emre Yılmaz yürüttü.
Eskişehir’de yaşayan mülteci LGBTİ+’lar Kaos GL’nin online queer karikatür atölyesinde
homofobi, bifobi ve transfobiye karşı çizdi.
Yalova’da yaşayan mülteci LGBTİ+’lar Kaos GL’nin online queer karikatür atölyesinde homofobi,
bifobi ve transfobiye karşı çizdi.
Karikatür Okulu çizeri Gizem Karagöz, bugün ne yemek yapsam derdine son veriyor ve her Salı,
kaosGL.org’da “Çizgili Tarifler”de yemek tarifi vermeye devam ediyor.
kaosGL.org karikatür sayfalarından Gaye ile “Zürafa Köy”, Melis Berk ile “İyileşme Çizimleri”,
Bengisu ile “Kuir Günler”, Aslı Alpar ile “Çizgili Gullüm” başlıkları altında çizmeye devam ettiler.
MEF Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Workshop Haftası’nda Kaos GL’den Aslı Alpar’ın
moderatörlüğünde online karikatür atölyesi düzenledi.
MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Podcast yayında: Kanalın ilk kaydı 26 Ekim Dünya İnterseks Farkındalık Günü için
kaydedilen “İnterseksler anlatıyor: Pandemi, görünürlük, mücadele” isimli program oldu.
Kaos GL podcastin Online Masa Toplantısı isimli programının ikinci kaydı Aseksüel Farkındalık
Haftası kapsamında “Aseksüel ve aromantikler anlatıyor” oldu.
Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan
sorulara yanıtlar verdiği broşüründen her gün bir kavram ile Kaos GL Sözlüğü Ekim boyunca
yayına devam etti.

Kaos GL Derneği’nin resmi internet sitesi olan kaosgldernegi.org sitesi yenilendi. Yeni internet
sitesinde derneğin 4 ana programı ve çalışmaları hakkında bilgiler, duyurular ve e-kütüphane
bölümleri yer alıyor.
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Ekim ayı yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret söyleminin kaydını tuttu.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı İnternet Seyri başlıklı sosyal
medya raporu hazırladı. LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söyleminin Ekim ayı seyri…
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Ekim 2020 nefret “köşe”leri: “Muhafazakâr yazarlar LGBTİ+’lara karşı nefreti
pekiştiriyor”
Kaos GL, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip
ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Ekim 2020 pozitif köşeleri: “LGBTİ+’lar için Ekim ayı gökkuşağı
“köşe”leri”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Ekim ayı listesini hazırladı.
17 Mayıs Derneği’nin yedi LGBTİ+ derneğinin katılımıyla düzenlediği kurumsal iletişim ve sosyal
medyada kampanyacılık eğitimini Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar
yürüttü.
Kaos GL ve KİH-YÇ, Diyanet’in hutbesinin medyaya nasıl yansıdığına ilişkin çalıştayın sonuç
raporunu yayınladı: Medyadaki LGBTİ+ karşıtlığı tesadüfi ya da rastlantısal değil!
Kaos GL ve Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, “Dayanışma Yaşatır” çalıştaylarını
online ortama taşıdı. 22 Ekim’de düzenlenen çalıştaya gazeteciler, yazarlar, feministler ve
LGBTİ+ aktivistleri katıldı. Çalıştayda Kaos GL’nin “Diyanet’in Hutbesi Medyaya Nasıl
Yansıdı?” raporu ele alındı.
Kaos GL’nin 2010’dan bugüne medya izleme raporlarını incelemeye ne dersiniz: E-Kütüphane

İNTERSEKS FARKINDALIK GÜNÜ
26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü: Kaos GL Derneği’nin yayımladığı “LGBTİ’nin İ’si:
İnterseksler Vardır” broşüründen intersekslere dair en sık sorulan üç soru…
İnterseks Türkiye ve Kaos GL, 26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü ile 8 Kasım İnterseks
Dayanışma Günü’nü birleştiren bir sosyal medya kampanyası hazırladı. “26 Ekim’den 8 Kasım’a
Dayanışmayla” diyen iki oluşumun kampanyasının çizimleri Kaos GL Karikatür Okulu ve Bayan
Yanı çizeri Bengisu’ya ait:
“Bedenlerimizi değil, kalplerinizi düzeltin”
“Benim bedenim ayıp değil!”
“İnterseksler Vardır”
Kaos GL podcastin ilk programı 26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü için kaydedilen “İnterseksler
anlatıyor: Pandemi, görünürlük, mücadele” oldu.

Hülya Türker’in “İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal
Cinsiyet ve Beden” isimli doktora tezi kitaplaştırıldı. Kaos GL Derneği’nin yayımladığı kitap
interseks çocuklara yapılan tıbbi müdahaleleri sosyolojik ve eleştirel olarak inceliyor.

İNSAN HAKLARI
Civil Rights Defenders (Sivil Haklar Savunucuları) tarafından düzenlenen Güneydoğu Avrupa 7.
Bölgesel Rule of Law (Hukukun Üstünlüğü) Forumu “Covid-19 ve AİHS” başlığı altında yapıldı.
Toplantıya Kaos GL’den Avukat Yasemin Öz online katıldı.
Ankara’daki LGBTİ+ dernekleri, Kaos GL’nin çağrısıyla COVID-19 pandemisinde LGBTİ+
aktivizmini konuşmak için 29 Ekim’de bir araya geldi. 17 Mayıs Derneği, Gökkuşağı Aileleri
Derneği (GALADER), Kaos GL, Kırmızı Şemsiye, Pembe Hayat ve ÜniKuir’den LGBTİ+ hak
savunucuları; pandemide yaşadıklarını, sorunları ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantıda, iletişim
ve dayanışmayı güçlendirmek için Ankara LGBTİ+ Dernekleri Ağı da kuruldu.
Diyarbakır Keskesor LGBTİ+, Denizli LGBTİ+ Aileleri, Kocaeli LGBTİ+, Queer Adana ve Antep
Zeugmadi LGBTİ+ Derneği, 24-25 Ekim tarihlerinde online ortamda bir araya gelerek LGBTİ+
oluşumlarının 2015’den bugüne yaşadıkları, oluşumların sürdürülebilirliğe dair sorunlar, bu
sorunlara çözüm önerileri ve COVID-19 pandemisinin farklı şehirlerdeki LGBTİ+ oluşumlarına
etkilerini tartıştı. Muamma LGBTİ+ Derneği’nin örgütlediği buluşmada öne çıkan sonuçlardan
LGBTİ+ oluşumlarının örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri ve çözüm olanakları Kaos GL ve
Muamma LGBTİ+ tarafından raporlaştırıldı.
Kaos GL Derneği, COVID-19 pandemisinde sivil topluma ilişkin yayınladığı bilgi notlarına bir
yenisini daha ekledi. Derneğin Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, 16.10.2020 tarihinde
TBMM Başkanlığına sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi’nin ardından dernek genel kurullarının durumuna ilişkin bilgi notu
hazırladı.
Tematik alanlarda yayınladığı bilgi notlarıyla LGBTİ+ toplumunu güçlendirmeyi amaçlayan Kaos
GL Derneği, miras haklarına ilişkin yeni bir not yayınladı. Kaos GL’den Av. Yasemin Öz’ün
hazırladığı “Medeni Kanun’da Yer Alan Miras Haklarına İlişkin Düzenlemelerin LGBTİ+’lar
Yönünden Değerlendirilmesi” bilgi notunda soy bağı üzerinden düzenlenen miras haklarının
heteroseksüel aile modeli üzerine kurulu olduğu vurgulanıyor.
Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu ve Kaos GL Derneği, Komisyon İçi Online
Eğitim Programı kapsamında LGBTİ+ 101 Temel Kavramlar Semineri’nde bir araya geldi. 2
Ekim’de düzenlenen ve Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in sunum
yaptığı seminere avukat ve stajyer avukatlar katıldı.
Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörü Aylime Aslı Demir, Essen
Üniversitesi Türkoloji bölümü, Toplumsal Cinsiyete Giriş dersi kapsamında Academy in Exile
(Sürgünde Akademi) Youtube kanalında yayınlanan videoda, Türkiye’de LGBTİ+ hareketi üzerine
konuştu.
Enstitü Fabrika Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çarkı “Patikalar: Dil, Ayrımcılık ve Eşitlik Arayışı”
söyleşisi düzenledi. Online yapılan söyleşide Mustafa Aşık moderatörlüğünde Kaos GL’den Yıldız
Tar konuştu.
Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, Öteki Hareketi LGBTİ+
Komisyonu’nun “COVID-19 Sürecinde LGBTİ+’lar” webinarına konuk oldu.

Kaos GL Derneği’nin internet sitesi kaosgldernegi.org yenilendi. Yeni internet sitesinde derneğin
tüm yayınları E-Kütüphane bölümünde yer alıyor: Kaos GL 2006 yılından beri LGBTİ+’ların insan
haklarını raporluyor ve senelik olarak paylaşıyor…
YAŞLI LGBTİ+’lar
17 Mayıs Derneği, 19 Ekim’de “Hukuk ve Yaşlı LGBTI+’lar” çevrimiçi eğitim toplantısı düzenledi.
17 Mayıs Derneği’nin 40+ Lubunya Çalışma Grubu, Kaos GL ve ILGA Europe iş birliğiyle, Şubat
2021’e kadar devam edecek “Yaşlı LGBTİ+’lar projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte “Yaşlı
LGBTİ+’lar” raporu ve hukuk konuşuldu.
17 Mayıs ve Kaos GL derneklerinin “Yaşlı LGBTİ+’lar” projesi 1 Temmuz’da başladı. Proje 17
Mayıs Derneği’nin 40+ LGBTİ+ Çalışma Grubu özelinde, savunuculuk ve lobicilik konusunda
kesişimsel bilgi ve kaynak sağlamayı amaçlıyor.
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…
Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, sosyal hizmet alanında
cisnormativite ve heteronormativite ile mücadele için tavsiyeler hazırladı.
ARAŞTIRMALAR & RAPORLAR
Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri, HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’nu
yayımladı.
Defne Güzel’in hazırladığı rapor, HIV’le yaşayan LGBTİ+’lara mikrofon uzatıyor ve onların
deneyimlerini bir araya getiriyor. Rapor için HIV’le yaşayan on LGBTİ+ kişi ile derinlemesine
görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerden alıntılarla zenginleştirilen rapor, “Tanı öncesi HIV bilgisi”,
“HIV ile tanışma”, “Sağlık sisteminin ve sosyal güvenlik sisteminin yanıtı”, “HIV’in kurumsal ve
politik boyutu”, “HIV’in toplumsal boyutu” ve Av. Kerem Dikmen’in mevzuat araştırması ile
oluşturulan “HIV’in hukuki boyutu” bölümlerinden oluşuyor.
Kaos GL Derneği, 2013 yılından beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı standartlarında nefret
suçları araştırması yapıyor. Araştırma sonuçlarını senelik raporlar halinde yayınlıyor.
Kaos GL’nin 2013’ten 2019’a Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporları, derneğin
resmi internet sitesi kaosgldernegi.org’da incelenebilir.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi devam
ediyor.

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 Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü anket çalışmasını
tamamlandı. Rapor hazırlama süreci devam ediyor.
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.
Kaos GL Derneği Ekim 2020 Aylık Faaliyet Raporu işte burada…
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL
Derneği etkinlikleri online yapılıyor. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden
yayın hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri devam ediyor.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya
geçmek isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Kasım 2020

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 Kasım ayı faaliyet bülteni…

DERGİ & KİTAP
Kaos GL Dergisi’nin Kasım-Aralık, 175. sayısı, “Biseksüel+” dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL
Dergisi bu sayısında “Biseksüel+” dosya konusu ile, dünden bugüne biseksüel hareketini;
toplumsal normlar ve bifobinin beraberinde kendini gösteren yalnızlaştırmaya karşı ortak
mücadele araçlarımızı; biseksüel+ deneyimlerimizin çeşitliliğini; sanatta, medyada, sokakta bi+
görünürlüğünü ve çok daha fazlasını tartışmaya açtı.
Kaos GL Dergisi’nin 2021 Ocak-Şubat sayısı “Diyalog” dosyasıyla çıkacak.
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.
Kaos GL Derneği’nin biseksüel kimliğe ve biseksüel+ların yaşadığı ayrımcılıklara odaklanan
“Bi+seksüeller Burada!” broşürünün üçüncü baskısı çıktı. Broşür, “Minik Bi+ Sözlük”, “Biseksüel
nedir?”, “Peki ya Biseksüeller?”, “Bi+seksüel Sağlığı”, “İlk Biseksüel Manifestosu”, “Monoseksizm
ve Bi+fobi aynı şey mi?” ve “Dünyada Biseksüel Örgütlenmeler” olmak üzere yedi bölümden
oluşuyor.
Kaos GL, “Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi ve Cinsiyet Özellikleri ile İlişkili
Olarak Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına Dair Yogyakarta İlkeleri”nin
2017 yılında güncellenen versiyonunu Türkçeleştirerek yayınladı.
Kaos GL Derneği’nin lezbiyen kimliğe odaklanan “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” broşürünün
güncellenmiş üçüncü baskısı çıktı.
Kaos GL Derneği’nin sosyal hizmet uzmanları için yayınladığı “Heteronormatif Olmayan Bir
Sosyal Hizmet Mümkün” kitapçığının güncellenmiş ve geliştirilmiş beşinci baskısı yayınlandı.
Daha önce kitap olarak da basılan yayın sadeleştirildi, uluslararası deneyimlerle güçlendirildi.
Kitapçığa temel kavramlara ilişkin bir bölüm de eklendi.

Kaos GL Dergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılan
Şişli Kadın Danışma Merkezi kütüphanesinde yerini aldı.

KARİKATÜR OKULU
Kaos GL Derneği düzenlediği Karikatür Okulu’nun hızlandırılmış karikatür atölyelerinin
dördüncüsü-mimikler, beşincisi-el ve altıncısı-hayvan çevrimiçi ortamda gerçekleşti.
Kaos GL Karikatür Okulu’nun hızlandırılmış karikatür atölyelerinin sonuncusu Kasım ayında Zoom
platformu üzerinden yapıldı. Karikatür Atölyesi’nden Emre Yılmaz verdiği derste Ocak ayında
başlayan atölyelerden bu yana öğrenilen tüm teknik bilgilerin üstünden geçildi.
Kaos GL Derneği 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde yalnızca trans
deneyimli kadın ve erkeklere ve non-binarylere açık olan online karikatür atölyesi düzenledi.
Karikatür Okulu çizeri Gizem Karagöz, bugün ne yemek yapsam derdine son veriyor ve her Salı,
kaosGL.org’da “Çizgili Tarifler”de yemek tarifi vermeye devam ediyor.
kaosGL.org karikatür sayfalarından Gaye ile “Zürafa Köy”, Melis Berk ile “İyileşme Çizimleri”,
Bengisu ile “Kuir Günler” başlıkları altında çizmeye devam ettiler.
Trans aktivist çizer Arel Talu kaosGL.org’da çiziyor. Talu’nun queer çizgi öykülerinin ilki:
Çorapları sevin, onlara iyi bakın.
İnterseks Türkiye ve Kaos GL’nin 26 Ekim’den 8 Kasım’a kampanyası: Çünkü ben de
interseksim! Çizgiler, Kaos GL Karikatür Okulu ve Bana Yanı çizeri Bengisu’ya ait:
Travmalarımızdan ibaret değiliz!
TED Üniversitesi Kültür ve Sanat Kulübü, Kaos GL’den Aslı Alpar’ın moderatörlüğünde online
karikatür atölyesi düzenledi.
Marmara Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, Kaos GL’den Aslı
Alpar’ın moderatörlüğünde online karikatür atölyesi düzenledi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınların ayrımcılığa,
nefrete karşı kaosGL.org’dan çizgi dizi: Gökçe Yavaş, “Şiddete, ayrımcılığa ve monoseksizme
karşı buradayım!”, “Lezbiyenim, buradayım!”
MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 8 Kasım İnterseks Dayanışma
Günü’ne özel bir kayıt yayımladı.
Kaos GL Podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 1 Kasım, 20 Kasım ve 25 Kasım
tarihlerini bir arada ele aldı, şiddeti konuştu. 1 Kasım Dünya Vegan Günü, 20 Kasım Nefret Suçu
Mağduru Transları Anma Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nü bir arada değerlendiren programı Pembe Hayat’tan Yasemin Bahar, Kaos GL’den Aslı
Alpar sundu.
Ressam ve LGBTİ+ aktivisti Okyanus’un queer temalı eserleri artık kaosGL.org’da. “İlk Aşk İlk
Adım” isimli eseriyle başladı…
Kaos GL Podcast’in haftalık LGBTİ+ gündeminden oluşan “Queer Haber Bülteni” Kasım ayı
boyunca yayına devam etti.

Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan
sorulara yanıtlar verdiği broşüründen her gün bir kavram ile Kaos GL Sözlüğü Kasım boyunca
yayına devam etti.
Kaos GL Derneği’nin resmi internet sitesi olan kaosgldernegi.org sitesi yenilendi. Yeni internet
sitesinde derneğin 4 ana programı ve çalışmaları hakkında bilgiler, duyurular ve e-kütüphane
bölümleri yer alıyor.
2020’de Türkiye yazılı basınında HIV’e dair önyargı ve korkuyu yaygınlaştıran haberleriyle
gazeteler, “AIDS paniği”, “haramın sebep olduğu AIDS” benzeri ayrımcı ifadelere ek olarak
Covid-19’la HIV’i ilişkilendirerek bilimdışı iddialarla çeşitli komplo teorileri ortaya attı.
İşte o haberlerden bir liste…
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Kasım ayı yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret söyleminin kaydını tuttu.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Kasım Ayı İnternet Seyri başlıklı sosyal
medya raporu hazırladı. LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söyleminin Kasım ayı seyri…
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Kasım 2020 nefret “köşe”leri: “Muhafazakâr “köşe”ler kendilerine hak gördükleri
hayatı, LGBTİ+’lara tanımıyor”
Kaos GL, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip
ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Kasım 2020 pozitif köşeleri: “LGBTİ+’lar için Kasım ayı
gökkuşağı “köşe”leri”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Kasım ayı listesini hazırladı.
İNSAN HAKLARI
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ve Kaos GL, LGBTİ+ ve kadın haklarına küresel
saldırılar, bu saldırılara karşı direniş yöntemlerini tartışmak, sınırları aşan aktivizmden “ilham
almak” için panel düzenledi: Dayanışma Sınır Tanımaz
Kaos GL ve KİH-YÇ’nin “Dayanışma Sınır Tanımaz” panelinin ilk oturumu Brezilya, Rusya ve
Polonya’dan queer ve feminist aktivistlerin katılımıyla yapıldı: “Umut kas gibidir, düzenli
çalıştırmamız gerekir”
“Dayanışma Sınır Tanımaz” panelinin ikinci oturumunda Götoborg Üniversitesi’nden Olga
Sasunkevich, Meksika’dan kesişimsel feminist aktivist Marisol Ruiz Celorio ve Avrupa Lezbiyen*
Konferansı’ndan (EL*C) Leila Lohman konuşmacı olarak yer aldı.
Hafıza Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi ortaklığında
düzenlenen “Daralan Demokratik Alan ve Uluslararası Dayanışma” panel serisinin “Türkiye ve
Polonya’da LGBTİ+ Hakları” oturumuna Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program
Koordinatörü Aylime Aslı Demir katıldı.
Kaos GL Derneği Pandemi Buluşmaları kapsamında Sendikal Haklar toplantısı düzenledi. Online
yapılan “LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır” toplantısına farklı şehirlerden Eğitim-Sen, SES ve
Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi LGBTİ+ hak savunucuları katıldı. Sendikacılar sendikalardaki
durum, olağanüstü hal sürecinin devam eden etkileri ve sendikalarda LGBTİ+ eşitliğini
çoğaltmak için atılabilecek adımları tartıştı.
Kaos GL Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’larla 23, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde tiyatro
ve performans sanatçısı Gökçe Yiğitel yürütücülüğünde dramanın bir alt kolu olan ‘Hikaye

Anlatımı’ atölyeleri düzenledi. Atölyeler Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve
Kayseri’de yaşayan mülteci LGBTİ+’ların katılımıyla yapıldı.
20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü vesilesiyle hem nefret suçlarını
gündemleştirmek hem de trans erkeklerin, trans kadınların ve transların hayatlarını,
mücadelelerini kutlamak için kaosGL.org’dan dizi…
Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+
Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü
kapsamında “Trans Mücadeleler: Hukuk ve Medyada Nefret Söylemi” etkinliği düzenledi.
Kaos GL’den Yıldız Tar translara yönelik nefret söylemlerinin ve nefret suçunun hukuk ve
medyada nasıl yer bulduğunu anlattı.
Kaos GL ve SPoD LGBTİ+, Kaos GL’nin Pandemi Buluşmaları kapsamında İnsan Hakları
Savunucuları Dayanışma Ağı üyeleriyle bir araya geldi.
Kaos GL Derneği online ortamda “Pandemi, LGBTİ+’ları Nasıl Etkiledi?” paneli düzenledi.
Pandeminin LGBTİ+ haklarına etkilerini bir dizi etkinlikle tartışmaya açan Kaos GL’nin bu
etkinliğinde Genç LGBTİ+ ve SPoD LGBTİ+ derneklerinin pandemi raporları tartışıldı.
İstanbul Sözleşmesi’nin kadın ve LGBTİ+ aktivistlerle konuşulduğu “Hayat için Akademi” başlıklı
podcast kanalının son konuğu Kaos GL’den Aslı Alpar oldu.
Covid-19 Pandemisi tüm hızıyla özellikle Türkiye’yi şiddetli bir biçimde etkisi altına alırken
örgütler ve LGBTİ+’lar hayatta kalma mücadelesine devam ediyor. Derneklerin bu süreçte
deneyimlediği pratikler insan hakları ihlallerinin de izlenebilmesi ve sivil toplumun Covid-19
Pandemisinden nasıl etkilendiğine dair bir kaynak görevi görüyor. kaosGL.org, Defne Güzel’in
hazırladığı, “Pandemide LGBTİ+ Dernekleri” yazı dizisinde LGBTİ+ derneklerine Covid sürecinde
yaşadıkları deneyimleri sordu: BİZ Antalya, Kaos GL, Özgür Renkler, LİSTAG, Lambdaİstanbul,
Pembe Hayat, Kırmızı Şemsiye, Muamma, 17 Mayıs, ÜniKuir, Ankara Gökkuşağı Aileleri, HEVİ
LGBTİ+, Genç LGBTİ+ ve SPoD
Kaos GL, HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş Çalıştayı’nın ikincisini online ortamda düzenledi.
Çalıştayda HIV ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan kurum ve aktivistler HIV’le yaşayan kişilerin
insan haklarına ilişkin çalışmalarını değerlendirdi. Kaos GL, 2. HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş
Çalıştayı’nın sonuç raporunu yayınladı.
Kaos GL Derneği ve 17 Mayıs Derneğinin düzenlediği HIV ve Hukukçular Söyleşisi etkinliğin
sonuç raporu yayınlandı.
Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği 40+ Lubunya Çalışma Grubu iş birliğiyle çevrimiçi düzenlenen
“Yaşlı LGBTİ+'lar ve Sosyal Politikalar Toplantısı” sonuç raporu yayınlandı: Rapor
Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri, Ankara’da LGBTİ+’ların kent hakkı mücadelesini güçlendirmek
ve kentsel hizmetlere erişimde LGBTİ+’ların yaşadığı sorunları tartışmak için online bir etkinlik
düzenledi. Etkinlikte Araştırmacı Ali Alp Odabaş, “Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları” üzerine
konuştu. Odabaş, Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi’nde
yürüttükleri çalışmanın sundu. Kaos GL, “Çankaya’da LGBTİ+ Olmak” etkinliğinin raporunu
yayınladı.
Tematik alanlarda yayınladığı bilgi notlarıyla LGBTİ+ toplumunu güçlendirmeyi amaçlayan Kaos
GL Derneği, LGBTİ+ların (ve mal varlığını saklı pay hakkı sahipleri dışındakilere kullandırmak
isteyeceklerin) başvurabileceği tasarruf sözleşmelerine ilişkin yeni bir not yayınladı. Kaos GL’den
Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı “LGBTİ+’ların Yararlanabileceği Tasarruf Sözleşmeleri” bilgi
notunda miras haklarının soy bağı üzerinden kurgulanması nedeniyle ölümden sonra mal varlığı
ile ilgili tasarrufların dilenen kişi ve kuruma dilenen ölçüde bırakabilmesinin yasal olarak
engellendiği ve bu durumun LGBTİ+lar açısından yarattığı hukuki sorunlar ele alınıyor.

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…
Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, sosyal hizmet alanında
cisnormativite ve heteronormativite ile mücadele için tavsiyeler hazırladı.
ARAŞTIRMALAR & RAPORLAR
Kaos GL Derneği, 2013 yılından beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı standartlarında nefret
suçları araştırması yapıyor. Araştırma sonuçlarını senelik raporlar halinde yayınlıyor.
Kaos GL’nin 2013’ten 2019’a Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporları, derneğin
resmi internet sitesi kaosgldernegi.org’da incelenebilir.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi devam
ediyor.
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 Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü anket çalışmasını
tamamlandı. Rapor 10 Aralık İnsan Hakları Haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.
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.
Kaos GL Derneği Ekim 2020 Aylık Faaliyet Raporu işte burada…
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL
Derneği etkinlikleri online yapılıyor. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden
yayın hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri devam ediyor.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya
geçmek isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!

Kaos GL Derneği
Aylık Faaliyet Bülteni
Aralık 2020
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 Aralık ayı faaliyet bülteni…

DERGİ & KİTAP
Kaos GL Derneği’nin hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Tarih” dosya konulu
dokuzuncu sayısı yayınlandı. Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü üstlendiği sayıda “Çeviri”, “Teoria
Hakemli Bölüm” ve “Queeresk” bölümleri yer alıyor.
Kaos GL Dergisi’nin Kasım-Aralık, 175. sayısı, “Biseksüel+” dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL
Dergisi bu sayısında “Biseksüel+” dosya konusu ile, dünden bugüne biseksüel hareketini;
toplumsal normlar ve bifobinin beraberinde kendini gösteren yalnızlaştırmaya karşı ortak
mücadele araçlarımızı; biseksüel+ deneyimlerimizin çeşitliliğini; sanatta, medyada, sokakta bi+
görünürlüğünü ve çok daha fazlasını tartışmaya açtı. Kaos GL Dergisi’nin 2021 Ocak-Şubat sayısı
“Diyalog” dosyasıyla çıkacak.
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.
Kaos GL Derneği’nin 2006’dan bu yana her yıl farklı temalarla düzenlediği “kadınlardan
kadınlara, kadınlardan kadınlar için” ilk öykü yarışması olan Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın
derece alan öykülerinin yer aldığı Aşkın L* Hali kitap seti NotaBene Yayınları’ndan çıktı.
Kaos GL’nin 16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular başladı. Bu senenin teması “Ev”.
Yarışma çağrısını Jüri Üyesi Belma Fırat kaleme aldı.
Kaos GL, Gazeteci Sibel Yükler’in hak örgütleriyle röportajlarından oluşan “Şimdi Tam da Sırası”
kitabını yayınladı. Kitapta hak örgütlerinin LGBTİ+ haklarına yaklaşımları hem tarihsel hem de
güncel olarak tartışılıyor.
Kaos GL Derneği, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için kılavuz yayınladı.
Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu’nun hazırladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul
Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzunda LGBTİ+ öğrencilerin haklarını aile ve okul kıskacına
karşı korumak için eğitimcilere öneriler yer alıyor.
Kaos GL, Yunus Emre Demir’in hazırladığı “Lavanta Tavan” kitabını yayınladı. LGBTİ+’ların iş
hayatında yaşadıklarını, ayrımcılığı ve ayrımcılığa karşı mücadele yollarını gündemleştirmeyi
hedefleyen kitapta farklı iş kollarında çalışan LGBTİ+’larla röportajlar yer alıyor.

Kaos GL, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” kitabını yayınladı. HIV ve insan haklarına ışık
tutmak, HIV’e dair güncel tartışmaları derlemek için yayınlanan kitapta HIV aktivisti Defne
Güzel’in yazılarının yanı sıra röportajlar da yer alıyor.

KARİKATÜR OKULU
Kaos GL Derneği 2020 yılında, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve LGBTİ+’lara 45
farklı queer karikatür atölyesi düzenledi. Bu atölyelerin 18’i, Ocak ayında başlayan ve yıl boyu
süren Karikatür Okulu kapsamında gerçekleşti. Atölyelerin üçü ise Derneğin Mülteci Hakları
Programı’nın LGBTİ+ mültecilerle gerçekleştirdiği etkinlikler oldu.
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğinde olan karikatürü tersyüz etmeyi ve queer
karikatürü yaygınlaştırmayı ve yeni çizerler yaratmayı amaçlayan atölyelerin eğitmenleri bu yıl
Emre Yılmaz, Çiğdem Demir, Zeynep Özatalay, Ekin Kılıç, Bengisu ve Aslı Alpar oldu.
Karikatür Okulu çizeri Gizem Karagöz, bugün ne yemek yapsam derdine son veriyor ve her Salı,
kaosGL.org’da “Çizgili Tarifler”de yemek tarifi vermeye devam ediyor.
kaosGL.org karikatür sayfalarından Gaye ile “Zürafa Köy”, Melis Yılmaz, Melis Berk ile “İyileşme
Çizimleri” ve Bengisu ile “Kuir Günler” başlıkları altında çizmeye devam ettiler.
Trans aktivist çizer Arel Talu kaosGL.org’da çiziyor. Ressam ve trans aktivist Okyanus’un queer
temalı eserleri kaosGL.org’ta yayına devam ediyor.
Kaos GL Derneği, çizer Aslı Alpar’ın hazırladığı LGBTİ+ temalı kartpostalları yeni yıl yaklaşırken
çevrimiçi olarak okuyucularıyla paylaştı.
kaosGL.org, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında
LGBTİ+’ların insan haklarına dikkat çekmek için çizgi dizi hazırladı: Bengisu Akyürek 1, 2,
Dilruba Karalp
MEDYA–İLETİŞİM
LGBTİ+ haklarına dair 3 dakikada 3 sorunun uzman ve alandan kişilerle konuşulduğu “3 dakika
3 soru”, Kaos GL’nin podcast kanalının yeni programı olarak yayına başladı: Podcast: Av. Kerem
Dikmen 3 Dakika 3 Soru’da, 3 Dakika 3 Soru: Yerel yönetimler, Podcast: Halim Kır 3 Dakika 3
Soru’da
Kaos GL podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 1 Aralık Dünya AIDS Günü’ne özel
bir yayın gerçekleştirdi. LGBTİ+ ve HIV aktivisti Defne Güzel’in konuk olduğu programda sosyal
medyada HIV’le yaşayanlara yönelik nefret içeren paylaşımlar, HIV ve LGBTİ+ mücadelenin
kesişimi ve pandemide HIV aktivizmi konuşuldu.
Kaos GL podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü’ne özel bir yayın gerçekleştirdi. Pembe Hayat’tan Yasemin Bahar ve Kaos GL’den Aslı Alpar
sunduğu Online Masa Toplantısı’nın konuğu Genç LGBTİ+ Derneği Hukuk Alan Koordinatörü
Avukat Mahmut Şeren oldu.
Kaos GL’den Yıldız Tar MLSA TV’ye konuştu: Sansürün üstesinden gelmenin yolu, LGBTİ+’ların
ifade özgürlüğünü ve örgütlenmesini sahiplenmekten ve savunmaktan geçiyor.
Sivil Sayfalar, Ticaret Bakanlığı e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18
uyarısı koyulması şartı getirilmesini Av. Kerem Dikmen’le konuştu.

Eda Zeran’ın sunduğu Kaos GL Podcast’in haftalık LGBTİ+ gündeminden oluşan “Queer Haber
Bülteni” Aralık ayı boyunca yayına devam etti.
Yine Yeni Yeniden 90’lar podcastin yeni röportaj serisi 8+1’e kaosGL.org editörlerinden, çizer Aslı
Alpar konuk oldu.
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar,
Aralık ayı yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret söyleminin kaydını tuttu.
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Aralık Ayı İnternet Seyri başlıklı sosyal
medya raporu hazırladı. LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söyleminin Aralık ayı seyri…
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını
tutuyor. İşte, Aralık 2020 nefret “köşe”leri: “Muhafazakâr “köşe”lerin LGBTİ+ nefreti yeni yıl
molası vermedi”
Kaos GL, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip
ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Aralık 2020 pozitif köşeleri: “LGBTİ+’lar için Aralık ayı gökkuşağı
“köşe”leri”
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Aralık ayı listesini hazırladı.
“Basında Kaos GL” turu, 2020 senesinin son üç ayında Kaos GL’ye ve haberlerine yer veren,
kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını kullanan medyayı listeledi. İşte, 2020 sonbaharından
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber
sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının üç aylık listesi…
İNSAN HAKLARI
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana 10 Aralık,
Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu sene 10 Aralık’a pandemi koşullarında girdik.
LGBTİ+’lar içinse pandeminin yanı sıra yoğun hak ihlallerinin de devam ediyor. Kaos GL’nin bu
hak ihlallerini konuşmak için düzenlediği Pandemi Buluşmaları’nın raporları yaşananlara ışık
tutuyor.
Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan
sorulara yanıtlar verdiği broşüründen her gün bir kavram Kaos GL Sözlüğü yayınında: İnsan
hakları cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri, ulus ya da etnik köken, renk,
din, dil, engellilik, yaş, sağlık statüsü ya da herhangi bir diğer statüye bakılmaksızın tüm insan
varlığına ait olan hakları ifade eder.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana 10 Aralık,
Dünya İnsan Hakları günü olarak kutlanıyor. Bu sene bu günün başka bir anlamı daha var:
ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü davasının 4. duruşması 10 Aralık’ta görüldü. Kaos GL Derneği
davayı izledi.
Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan Av. Kerem Dikmen, Medya ve Hukuk Çalışmaları
Derneği’ne gündemdeki reform çalışmalarını yazdı: “Unutmayalım, bugün Türkiye’de son beş
sene boyunca yapılan, daha doğrusu yapılmaya çalışılan barışçıl onur yürüyüşleri her zaman
şiddetle bastırılmış, hak sahipleri faillere dönüştürülmüştür.”
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
Derneklerde Neler Getiriyor: Tematik alanlarda yayınladığı bilgi notlarıyla LGBTİ+ toplumunu
güçlendirmeyi amaçlayan Kaos GL Derneği, bu teklife ilişkin bilgi notu hazırladı.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasa’ya
ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır: Ortak açıklama: Sivil toplum susturulamaz!
Kaos GL Derneği’nin de imzacı olduğu açıklama metninde kanun teklifine ilişkin sivil toplumun
temel itiraz sebeplerini belirtiyor. Metin tekliften; dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili
maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin
yapılmamasını talep ediyor.
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, kuruluşunun birinci yılında düzenlediği online
toplantıda LGBTİ+’ların ihlal edilen haklarına da dikkat çekti. Kaos GL Derneği’nin de içinde
olduğu Ağ’ın online gerçekleşen açıklaması “2020: Sivil toplum ve hak savunucuları için zor bir
yıl daha” başlığını taşıyor.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18
uyarısı koyulması şartı getirdi. Kaos GL, Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret sitelerindeki ayrımcı
uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptı.
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) ve Kaos GL, LGBTİ+ ve kadın haklarına
küresel saldırılar, bu saldırılara karşı direniş yöntemlerini tartışmak, sınırları aşan aktivizmden
“ilham almak” için düzenlediği “Dayanışma Sınır Tanımaz” panelinin sonuç raporunu yayınladı.
İki dernek, Türkiye’de giderek örgütlü bir şekilde çalışan ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı
olduğunu ifade eden, sağ muhafazakâr örgütlenmelere karşı dayanışmayı güçlendirmek için bir
yıldır birlikte etkinlikler düzenliyor.
Kaos GL Derneği, 5 Aralık’ta Hrant Dink’in anısına çevrimiçi panel düzenledi. 2015 yılı Hrant Dink
Ödülü sahibi dernek, “bu ödülü bir sorumluluk biliyoruz” diyerek son yıllarda artan nefret
dalgalarına karşı bir araya gelmeye çağırdı. “Nefret Tünelinden Çıkış: Umudu Hatırlamak”
panelinde yazar ve şair Karin Karakaşlı, dünden bugüne nefretin hayatlarımıza yansımalarını ve
çıkış yollarını anlattı. Ardından Rangin Kaman Radyosu’ndan mülteci ve LGBTİ+ hakları aktivisti
Mona Taheri, mülteci LGBTİ+’ların kendi hikayelerini anlatma mücadeleleri, mülteci ve LGBTİ+
karşıtı nefretten bahsetti. Üçüncü konuşmacı İdil Engindeniz, Kaos GL’nin “Diyanet’in Nefret
Hutbesi Medyaya Nasıl Yansıdı?” raporunu sundu. Son olarak Kaos GL’den Av. Kerem Dikmen,
nefret söylemi ve nefret suçlarının hukuki bağlamını aktardı. Yıldız Tar’ın kolaylaştırıcılığında
yapılan çevrimiçi panelde sunumların ardından soru-cevap bölümü de oldu. Kaos GL Derneği,
etkinliği kaçıranlar için panelin sonuç raporunu da yayınladı.
Boysan’ın Evi, “HIV ile Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu” sunumu için, Kaos GL ve 17
Mayıs derneklerinin ortaklaşa yayınladığı raporu hazırlayan Defne Güzel’i ağırladı.
Aydın LGBTİ+ Dayanışması’nın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği söyleşiye
konuşmacı olarak Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat katıldı.
Düşünce Suçuna Karşı Girişim’in iki yılda bir düzenlediği Düşünce Özgürlüğü için İstanbul
Buluşması'nın 12.sine katılan Kaos GL’den Yıldız Tar, LGBTİ+ yasaklarını anlattı.
Kaos GL Derneği, Covid-19 Pandemisinin LGBTİ+ öğrenciler ve öğrenci toplulukları üzerinde
yaratmakta olduğu problemleri konuşabilmek için çevrimiçi olarak düzenlenen Pandemi
Buluşmaları kapsamında LGBTİ+ öğrenciler ve öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Öğrenci
Örgütleri Buluşması’nın sonuç raporu yayınlandı: LGBTİ+ öğrenciler yalnızca aileleri ve çevreleri
hususunda değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak da birçok problemle karşı karşıya
bırakılıyor.
Covid-19 Pandemisi sürecinde LGBTİ+ derneklerinin deneyimlediği pratikler insan hakları
ihlallerinin izlenebilmesi ve sivil toplumun Covid-19 Pandemisinden nasıl etkilendiğine dair bir
kaynak görevi görüyor. kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı, “Pandemide LGBTİ+ Dernekleri”
yazı dizisi Aralık ayında devam etti: Genç LGBTİ+, Lambdaİstanbul, Biz Antalya, 17 Mayıs

Kaos GL Derneği güncellediği satın alma politika metnine, satın alınacak ürün ve hizmetlerde
hayvan deneyi yapılmaması şartını ekledi. Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ları hedef alan ayrımcılık ve
nefret ideolojileri ile mücadele eden bir insan hakları örgütü olmasından hareketle; hayvan
haklarını da içeren günlük işleyişi ve bu işleyişi düzenleyen ilkeleri edinmeyi amaçlıyor.
Kaos GL Derneği, LGBTİ+'ları hedef alan ayrımcılık ve nefret ideolojileri ile mücadele eden bir
insan hakları örgütü olmasından hareketle; çevre haklarını da içeren günlük işleyişi ve bu işleyişi
düzenleyen ilkeleri oluşturmayı ve benimsemeyi amaçlıyor. Kaos GL Derneği sıfır atık politika
metniyle, ofisin karbon ayak izini küçültmeyi, israfı önlenmeyi ve kaynakların daha verimli
kullanılmasını hedefliyor.
Kaos GL’nin Pandemi Buluşmaları kapsamında İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı
üyeleriyle bir araya geldiği İstişare Toplantısı’nın sonuç raporu yayınlandı.
Kaos GL Derneği, sosyal hizmet alanında iyi uygulamaları güçlendirmek ve heteronormatif
olmayan bir sosyal hizmet teori ve pratiğini inşa etmek için bir dizi etkinlik ve çalışma
düzenliyor. Pandemi Buluşmaları kapsamında bu etkinlikleri değerlendirmek için sosyal hizmet
uzmanları ile bir araya gelen dernek, etkinliğin sonuç raporunu yayınladı.
Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği 40+ Lubunya Çalışma Grubu’nun ortak düzenlediği ve Pandemi
Buluşmaları kapsamında yapılan “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Politikalar” etkinliğinin sonuç raporu
yayınlandı.
Kaos GL Derneği ve 17 Mayıs Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği HIV ve Hukukçular Söyleşisinin
sonuç raporu “HIV ve Hukuk” yayınlandı.
Kaos GL’nin düzenlediği HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş Çalıştayı’nın sonuç raporu yayınlandı.
“1 Aralık’a Doğru: Ayrımcılık ve Damgalamaya Son!” başlığıyla yayınlanan raporda dört derneğin
araştırmalarının yanı sıra, katılımcıların katkıları üzerinden “Gönüllü Danışmanlık ve Test
Merkezleri”, “90-90-90+90 hedefi ve PREP/PEP”, “Çoklu Ayrımcılık ve HIV Kurulu” ve “MEDULA
sistemi” üzerine güncel durum ve öneriler de yer alıyor.
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 Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma
Merkezi; Türkiye’de kamu ve özel sektörde LGBTİ+’ların durumunu inceledikleri yıllık araştırma
sonuçlarını açıkladı.
İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın 2020 sonuçları “Türkiye’de Kamu
Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” başlıklı
iki raporda kamuoyu ile paylaşıldı.

Prof. Dr. Mary Lou O’Neil, Dr. Reyda Ergün, Dr. Selma Değirmenci, Dr. Kıvılcım Turanlı ve
Doğancan Erkengel’in hazırladığı raporların editörleri ise Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan
Murat Köylü ve Defne Güzel. Raporlar, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 10 Aralık’ta
çevrimiçi toplantıda tanıtıldı.
Kaos GL Derneği 2015 yılından beri istihdamda ayrımcılığa ilişkin araştırmalar yapıyor. Özel
sektör araştırması bu sene altıncı yılında iken, kamu araştırması ise dördüncü yılını doldurdu.
Kaos GL Derneği, 2013 yılından beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı standartlarında nefret
suçları araştırması yapıyor. Araştırma sonuçlarını senelik raporlar halinde yayınlıyor. Kaos GL’nin
2013’ten 2019’a Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporları, derneğin resmi internet
sitesi kaosgldernegi.org’da incelenebilir.
Kaos GL Derneği Kasım 2020 Aylık Faaliyet Raporu işte burada…
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kaos GL
Derneği etkinlikleri online yapılıyor. kaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi üzerinden
yayın hayatını sürdüren derneğin danışmanlık faaliyetleri devam ediyor.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya
geçmek isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli!

