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Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında üye, gönüllü ve takipçilerini bilgilendirmek amacıyla 
hazırladığı “Aylık Faaliyet Raporu” yayınlarına devam ediyor.  
 
Aylık hazırlanan faaliyet raporları dijital ortamda, Derneğin resmî sitesinde yayımlanıyor. 
İşte 2020’nin 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” 
 

https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-dergisi-normativite-dosyasi-yazilarinizi-bekliyor
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-dergisi-normativite-sayisi-raflarda
https://kaosgldergi.com/guncel.php
https://kaosgldergi.com/anasayfa.php
http://www.kaos-q.com/anasayfa.php
https://notabene.com.tr/26-dergiler
https://kaosgldergi.com/abone.php
mailto:semih@kaosgl.org
mailto:editor@kaosgl.org
https://kaosgl.org/haber/asksiz-sekssiz-bir-queer-aktivizm-de-mumkun-karoasarti
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/tekesliligin-biyolojik-aciklamalarinin-insan-yasami-ve-dusuncesine-etkisi-i
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/tekesliligin-biyolojik-aciklamalarinin-insan-yasami-ve-dusuncesine-etkisi-ii
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/zorunlu-tekesliligin-kisa-bir-tarihi-i
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/zorunlu-tekesliligin-kisa-bir-tarihi-ii
https://kaosgl.org/haber/romantik-iliski-hayatin-merkezindedir-algisi-var
https://kaosgl.org/haber/ahlakcilik-cok-esliligi-konusmayi-zor-kiliyor
https://kaosgl.org/haber/ask-benim-icin-tutkuyla-sarildigim-her-sey-demek
https://kaosgl.org/haber/bu-hayati-oldugumuz-gibi-yasamaktan-daha-guzel-hicbir-sey-yok
https://kaosgl.org/haber/ben-buyum-dedim-adim-ilyas
https://kaosgl.org/haber/kimligin-dogru-ve-sana-ait
https://kaosgl.org/haber/trans-deneyim-aslen-cok-buyulu-bir-sey
https://kaosgl.org/haber/cekya-dan-natt-transmaskulen-olus-benim-sanatimi-yogun-sekilde-etkiliyor
https://kaosgl.org/haber/iren-yilmaz-yol-cok-zorlu-ama-sonuclari-cok-degerli
https://kaosgl.org/haber/karikatur-okulu-yeni-doneme-basladi
https://kaosgl.org/haber/karikatur-okulunda-temel-hareketler
https://kaosgl.org/haber/karikatur-okulunda-portre-ve-kafa-hareketleri
https://kaosgl.org/haber/karikatur-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. 
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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. 
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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… 
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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! 
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