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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 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. 
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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” 
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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.  
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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. 
 

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/pandemide-lgbti-dernekleri-dizisi-basliyor
https://kaosgl.org/haber/pandemide-lgbti-dernekleri-pembe-hayat-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/pandemide-lgbti-dernekleri-muamma-lgbti-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/pandemide-lgbti-dernekleri-hevi-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/pandemide-lgbti-dernekleri-hevi-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/pandemide-lgbti-dernekleri-spod-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/uc-rapor-ortak-sonuc-hiv-le-yasayanlara-ayrimcilik-sistematik
https://kaosgl.org/haber/hiv-ve-lgbti-haklari-calistayi-nin-sonuc-raporu-yayinda
https://kaosgl.org/haber/hiv-ve-hukuk-soylesisi-hukukcularin-katilimini-bekliyor
https://kaosgl.org/haber/mevzuattaki-bosluklar-hiv-le-yasayanlar-aleyhine-dolduruluyor
https://kaosgldernegi.org/images/library/hivvehukuk.pdf
https://kaosgl.org/haber/yasli-lgbti-lar-ve-sosyal-politikalar-toplantisina-davetlisiniz
https://kaosgl.org/haber/yasli-lgbti-lar-ve-sosyal-politikalar-sonuc-raporu-yayinda
https://kaosgldernegi.org/images/library/yasliliksonucraporu.pdf
https://kaosgl.org/haber/hedef-gosterilen-bir-grubun-kentsel-yasamda-zarar-gorme-korkusu-gundeme-geliyor
https://kaosgl.org/haber/cankaya-da-lgbti-olmak-etkinligine-basvurular-basladi
https://kaosgl.org/haber/cankayali-lgbti-larin-dunyasina-yolculuk-raporu-yayinda
https://kaosgl.org/haber/bilgi-notu-lgbti-larin-yararlanabilecegi-tasarruf-sozlesmeleri
https://kaosgl.org/haber/bilgi-notu-lgbti-larin-yararlanabilecegi-tasarruf-sozlesmeleri
mailto:danisma@kaosgl.org
https://www.kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-1
https://www.kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-2
https://www.kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-3
https://www.kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-4
https://kaosgl.org/haber/sosyal-hizmet-uzmaniyim-cisnormativite-ve-heteronormativite-ile-nasil-mucadele-edebilirim


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! 

https://kaosgl.org/haber/2013-ten-bugune-homofobi-ve-transfobi-temelli-nefret-suclari
https://tr.surveymonkey.com/r/NefretSucu2020
https://kaosgl.org/haber/nefreti-raporla-kaos-gl-nin-2020-nefret-suclari-arastirmasi-devam-ediyor
https://kaosgl.org/haber/istihdamda-ayrimcilik-arastirmalarina-katilmak-icin-son-tarih-17-agustos
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=275
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=275
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=274
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=274
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-ekim-2020-faaliyetleri
https://kaosgldernegi.org/images/library/kaos-gl-aylik-faaliyet-ekim-2020.pdf
mailto:bilgi@kaosgldernegi.org

