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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 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!

