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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 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. 
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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… 
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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. 
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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!   
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