Kaos GL Derneği 2015 Yılı Çalışma Planı
Kaos GL Derneği 2015 yılında çalışmalarını dört ana alan üzerinden yürütecektir:
“Medya- İletişim Programı”, “İnsan Hakları ve Savunuculuk Programı”, “Kapasite
Geliştirme Programı”, “Akademik ve Kültürel Etkinlikler”.
Medya Çalışmaları
Kaos GL Dergisi, 2 ayda bir düzenli olarak yayınlanmaya devam edecek. Ocak-Şubat
Sayısında “Sendikal Hareket”, Mart-Nisan Sayısında “Lezbiyenizm”, Mayıs-Haziran
Sayısında “Sosyal Politikalar ve LGBT’lere Yansımaları”, Temmuz-Ağustos Sayısında
“Queer Psikinalizm, Ruh Sağlığı alanına Queer Müdahaleler”, Eylül-Ekim Sayısında
“Türkiye’den Queer Çalışmaları”, Kasım-Aralık Sayısında ise “Soykırım” temalarını ele
alacak.
KaosQ+ Queer Çalışmaları Dergisi, Sonbahar 2014’te ilk sayısı çıkan hakemliakademik derginin 2. Sayısı “Beden” temasıyla çıkacak.
Medya Raporu, Aylık basın taramalarıyla raporlar yayınlanacak. 2014 medya tarama
raporu e-kitap olarak yayınlanacak.
Web Sitesi, kaosGL.org sitesi Türkçe, Kürtçe, İngilizce haberlerle LGBT’lerin gündemini
takip etmeye devam edecek. Web sitesi aynı zamanda Eğitim, Çalışma Hayatı, Sosyal
Hizmet, Sağlık, İnsan Hakları, Mültecilik, Aile, Psikiyatri- Psikoloji, Yaşam, Kültür-Sanat
gibi LGBT’lerin mücadele alanlarından doğru gündemlerini tutmaya ve bellek oluşturmaya
devam edecek.
İnternet Özgürlüğü Hukuk Araştırması, Türkiye’de internet özgürlüğü alanındaki
yasalar ve uygulamalardaki engelleri tespit etmeye yönelik bir rapor hazırlanacak. Bu
rapor sürecinde özellikle bilgi edinme hakkı, soru önergeleri gibi bilgiye erişim yolları lobi
ve savunuculuk faaliyetleri kapsamında yapılacak. Bu aktiviteyi bu alanda uzman bir
hukukçu araştırmacı olarak çalışacak. Rapor aynı zamanda İngilizceye çevrileyecek ve
matbuu olarak basılacak.
Dijital Güvenlik ve İnternet Özgürlüğü Kapasite Geliştirme Eğitimi, LGBT örgütler,
kadın örgütleri ve gençlik örgütlerine yönelik yapılacak. 13-14-15 Mayıs 2014 tarihinde
Ankara’da yapılacak. 20 farklı örgütten sivil aktivistin katılımı hedefleniyor. 3 günlük bir
eğitim programı yapılacak.
İnternet Özgürlüğü Ağ Kurma Arama Toplantısı, 18-19 Eylül 2014’de Ankara’da
yapılacak. İnternet özgürlüğü alanında çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
akademisyenler ve internet portalları davet edilecek. Hem raporun sunumu yapılacak
hem kampanya hakkında bilgi verilecek.
Cinsel Özgürlük ve İnternet Kampanyası, 20 Eylül’de start verecek. 20 Aralık tarihine
kadar devam edecek. Türkiye’deki internet yasaklarına dikkat çekilecek. Yarı zamanlı bir
sosyal medya uzmanı çalışacak.
İnternette Cinsel Özgürlük Kampanyası, The Association for Progressive Communications
(APC) tarafından desteklenmektedir.

İnsan Hakları ve Savunuculuk Programı
Bölgesel Ağ, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’dan LGBT örgütlerinin
Mayıs 2011’de kurdukları “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ”ın yıllık konferansının bu yıl
altıncısı gerçekleştirilecek. 2015 yılında Kaos GL Derneği “Bölgesel Ağ” buluşmasında
sosyal politikaları gündemine alacak.
Uluslararası Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
vesilesiyle “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum” Eğitim, İstihdam, Sağlık, Barınma, Sosyal
Hizmet alanlarında yaşanan ayrımcılıklara karşı başta sivil toplum olmak üzere ilgili bütün
tarafların katılımı ile gerçekleşen organizasyona devam edilecek. 12-13 Aralık 2015 ana
tema olarak “Sağlık Hakkı” belirlendi.
Mülteci Destek Programı, Stajer sosyal hizmetler ve Derneğin avukatı tarafından
yürütülecek. BMMYK ile işbirliği içinde gerçekleşmektedir.
LGBT’lerin İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi ve Raporlaştırılması, Kaos GL
Derneği diğer LGBT örgütleriyle işbirliği içinde ve kaosGL.org veri tabanı ile LGBT’lerin
İnsan Hakları Raporunu yayınlamakta. 2015 yılı raporu da aynı şekilde yayınlanacak.
Nefret Suçları Araştırması 2014 -2015, Nefret Suçları Araştırması 2014
raporlaştırılacak. 2015 yılı nefret suçları araştırması organize edilecektir. ILGA-Avrupa
tarafından desteklenmektedir.
Özel Sektörde LGBT’lerin Sorunları Çalışması, Türkiye’de faaliyet gösteren 5
Almanya ve 5 ABD şirketinin LGBT politikalarının araştırılması ve Türkiye’de özel sektörde
çalışan LGBT çalışanların sorunlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması
yapılacaktır. Çalışma kapsamında "Türkiye'de İstihdam LGBTİ'leri Teşvik" kitabı
hazırlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. İstanbul'da odak grup toplantısı, Türk, Alman ve
Amerikan özel sektör şirketleri ve İstanbul tabanlı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir
araya gelecek ve araştırma sonuçlarını paylaşacak. Friedrich Naumann Vakfı tarafından
desteklenecektir.
Danışma Kurulları, Çalıştaylar ve Araştırma Önerileri
Kaos GL Danışma Kurulu, Kaos GL Derneğinin çalışma alanlarını belirlemek ve
değerlendirmek için düzenli olarak senede bir kez toplantı yapılacak.
Transdisipliner Kongre Hazırlık Toplantıları, Danışma Kurulu, “Transdisipliner
Akademik Kongre” adı altında akademisyenler arası iletişimi ve etkileşimi arttırmaya
yönelik bir sempozyum düzenleme kararı aldı. Bilim, akademik özgürlük, cinsellik, sınır ve
disiplinlerin kendi içinden doğru tartışabileceği sempozyum “1. Transdisipliner Akademik
Kongre: Heteroseksizm Karşısında Bilimler” başlığı altında düzenlenecek. Melek
Göregenli, Simten Coşar, İdil Engindeniz, Aksu Bora, Gülşah Şeydaoğlu, Remzi Altunpolat
ve Kaos GL’den Ali Erol, Umut Güner ve Aslı Demir Düzenleme Kurulu’nda yer alacaklar.
Toplantının hazırlık süreci 2015 yılı içinde tamamlanacak, 2016 yılında 17 Mayıs vakfının
kuruluşu ile birlikte tamamlanacak.
Sağlık Hakkı Çalıştayı ve Araştırması, Kaos GL tarafından önceki sene duyurulduğu
gibi Aralık ayında, insan hakları haftasında yapılan Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un 2015
yılı ana teması “sağlık hakkı ve sağlığa erişim hakkı” olarak kararlaştırıldı. Kaos GL
Danışma Kurulu’nda, LGBT’lerin sağlık alanında yaşadıkları sorunları analiz etmek ve
daha etkili bir savunuculuk stratejisi oluşturmak için Danışma Kurulu üyelerinden ilgili
isimlerin bir araya geleceği Sağlık Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Ayşe
Devrim Başterzi, Şahika Yüksel, Selçuk Candansayar, Gülşah Şeydaoğlu, Koray Başar ve

Melek Göregenli’den oluşan Sağlık Çalışma Grubu 2015 dönemi içinde bir araya gelerek
Kaos GL’nin bu alandaki çalışmalarını tartışmaya açacak.
Sosyal Hizmet Çalıştayı ve Mevzuat Taraması, Sosyal politikalar ve sosyal hizmet
alanında Sosyal Hizmet Çalışma Grubu ile Danışma Kurulu’nun katılımı ile odak grup
toplantısı yapılmasına ve 2016 Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum ana teması olan “sosyal
hizmet” konusuna yönelik çalışmaların yapılandırılmasına karar verildi.
LGBT Hakları Sendikal Haklardır, Çalışma hayatı / Özel sektör alanında LGBT
çalışanların sorunları toplantısına Hollanda’dan TİE ile işbirliği içinde devam edilecektir.
Sendika uzmanları ve yönetim kurullarına yönelik farkındalık eğitimleri, sendikal çalışma
grupları toplantıları ve sendika bülteni 2015 yılında sendika grubu üyesi sendikacılarla
dayanışma içinde gerçekleştirilecektir. Çalışma Hayatında mobing, ayrımcılık araştırması,
eksik istihdam konularını LGBT’lere yansıması üzerine farklı çalışmalar gerçekleştirecektir.
Eğitimde Heteroseksizme Hayır!, Eğitim forumu, eğitim çalıştayı, eğitimci eğitimi,
eğitim çalışma grubu toplantıları, eğitim bülteni 2015 yılında içinde yayınlanmaya devam
edecektir.
Ayrımcılık Karşıtı Mevzuat için Kampanya ve Savunuculuk Faaliyetleri, 2010
yılından bu yana tasarıya ilişkin her hangi bir çalışma yapılmadı. Kasım ayı başında
yapılan Reform İzleme Grubu toplantısında İçişleri Bakanının önerisiyle Ayrımcılık
Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu yasa tasarısı yeniden gündeme geldi. Kaos GL, Pembe Hayat
ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Dernekleri olarak, Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa
tasarısının sivil toplumun taleplerini kapsayacak şekilde ve “cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliği” ile “etnik köken” ibarelerinin "Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki
ayrımcılık türleri" başlıklı 3. Maddesine eklenmesini talep ediyoruz. Kaos GL Derneği bu
kampanyayı, Siyah Pembe Üçgen ve Pembe Hayat Dernekleri ile birlikte, yerel LGBT
örgütleriyle dayanışma içinde yürütecektir.
Farkındalık ve Savunuculuk Katılım Programı, Meclis’in ve Bakanlıklar’ın ilgili
birimlerine lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) insan haklarına ilişkin
bilgilendirici yayınlar hazırlanacak. Bu birimlere dönük ziyaretler gerçekleştirilecek,
sunumlar yapılacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Bunlarla birlikte, çeşitli savunuculuk
mekanizmaları kullanılarak milletvekillerine ve kamu yetkililerine ayrımcılık ve şiddet
karşısındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları hatırlatılacak.
Adalet sistemi ve yargı üyeleri, programın hedefleri arasında yer alacak. Üst mahkemeler,
HSYK, Türkiye Adalet Akademisi ve Barolar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğinin
sağlanması; ayrımcılığa karşı adalet, şiddete karşı koruma getiren bir yargı içtihadına
davet edilecek. Program çerçevesinde üretilen her tür bilgi ve eylem, Türkiye’nin bağlı
bulunduğu uluslararası hukuk, ulusal mevzuat ve siyasi kriterler açısından oluşturulacak.
İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin LGBT yurttaşları ve Türkiye’de
bulunan yabancı uyruklu LGBT kişileri içerecek şekilde hayata geçmesi amacıyla, Kamu
Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu özellikle hedeflenen yapılar olacak.
Sivil toplum kuruluşları da, homofobi ve transfobi gibi her tür ayrımcılık temeline karşı
hak temelli mücadelenin yapıtaşları olarak, programın üçüncü temel hedef grubu
olacaklar. Ankara, İzmir ve Diyarbakır’daki etkinliklerde sivil alandaki mevcut
dayanışmayı savunuculuk odaklı güçlendirmenin yol ve yöntemleri aranacak.
Kaos GL’ye çalışmalarında beş kişilik bir danışman kadrosu ile çalışmaya devam edecek.
Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı tarafından destekleniyor.
2015’in sonunda danışmanlar, Türkiye’de LGBT haklarının mevzuat, politika ve kamuoyu
algısı açısından durumuna dair bir analiz raporu ve öneriler metni hazırlayacaklar.

Farkındalık Projesi kapsamında, LGBT Hakları ve Kolluk Kuvvetleri Kitabı, Haklarımızı
Savunalım, Şiddete ve Ayrımcılığa Hayır Diyelim!, Adalet Bakanlığı için LGBT Hakları El
Kitabı, Barolar ve Hukukçular için LGBT Hakları Kılavuzu, LGBT Hakları ve Adalet, LGBT
Hakları ve İçişleri kitabı, LGBT Hakları ve Sağlık kitabı, LGBT Hakları ve Kolluk Kuvvetleri
Kitabı 2015 yılı içinde yayınlanacak.
Danışma Kurulu’nda “kent hakkı” alanında yerel LGBT örgütlerin yerel yönetimlerle
ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmaların tartışılmaya açılması ve bu alandaki
ihtiyaçların belirlenmesine karar verildi. Farkındalık Projesi kapsamında Ankara, İzmir ve
Mersin’de bu çalışma yürütülecektir.
“International Conference on Gender, Diversity and Social Inclusion”, 5-6
November 2015
The Conceptual Framework provides the themes of the "International Conference on
Gender, Diversity and Social Inclusion", held in Ankara, Turkey and organised by Kaos GL
Association; referring to the Conference's strategic contribution to the ongoing efforts of
the United Nations (UN), Council of Europe (CoE), European Union (EU), Organisation for
Security and Co-operation in Europe (OSCE) and civil society organisations; pursuant to
the responsibilities of the sovereign countries in protecting rights of LGBTI people and
their social inclusion.
UN agreements and their articulation on human rights of LGBTs, Council of Europe's
resolutions and recommendations on social inclusion and LGBT rights (i.e. Resolution
CM/Rec(2010)5), ever-evolving jurisprudence of the European Court of Human Rights,
European Union's Guidelines to Promote and Protect Human Rights of LGBTIs and OSCE's
criteria on tolerance and non-discrimination will be particularly addressed during the
Conference, in the light of the current developments in Turkey, as one of the contracting
sovereign countries.
Farkındalık Programı Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu tarafından desteklenmektedir.
Stratejik Davalama Ağı Çalışmaları, Hukuki yardım ve LGBTİ haklarının takibi gibi
insan hakları koruma mekanizmaları konusunda çalışmalar yürüten Kaos GL Derneği ile
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) sekreteryasını yürütüyor. Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. 6 stratejik dava yürütülmesi
hedeflenmektedir. Stratejik davalama projesi kapsamında ağ üyesi 6 örgütün bu alandaki
faaliyetleri alt hibe programı kapsamında desteklenecektir. 2015 yılı içinde Ağın
üyelerinin kapasitelerini geliştirmeye yönelik 3 çalıştay organize edilecektir. Ayrımcılık ve
insan hakları ihlallerini konusunda destek almak için www.ayrimciligaugradim.org
adresinden bilgi alabilirsiniz.
Savunuculuk faaliyetlerini destekleyecek nitelikte:
İyi örnekleri ve rehberleri çoğaltmak, Belirli alanlarda iyi örnekleri geliştirmek, teşvik
etmek ve iyi örnek uygulamaları için rehberler oluşturulmasını sağlamak. “LGBT Dostu”
kent, “LGBT Dostu” kampus, “LGBT Dostu” hastane, “LGBT Dostu” huzurevi gibi.
Sosyal hizmet mevzuatı araştırması ve eğitim mevzuatı araştırması çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Eğitim alanında mevzuat taraması, LGBT Eğitimcilerin ve öğrencilerin
eğitim sisteminde mevzuaatdan kaynaklanan sorunlarını tespit etmek için: Eğitim
Mevzuatının taranması, özellikle 1927 (ilkokul), 1739 (orta öğretim) nolu kanunlar
öğretmenlerin genel ahlak meselesini içeren kanunlar.
Kaos GL Derneği, 2015 – 2016 yılı içinde, hapishane, çocuk, gençlik, engellilik, yaşlılık
alanında odak grup toplantıları ve çalıştaylar organize edecektir. Aynı zamanda Pembe
Hayat Derneği ile birlikte Nefret Etme Projesi kapsamında danışma kurulu toplantıları
organize edecektir.

LGBT’lerin katılımı üzerinden çalışma planlanmaktadır. Katılım meselesini özellikle yerel
LGBT örgütleriyle birlikte yürütmeyi planlamaktadır. KaDer Ankara ile birlikte de siyasi
temsili izlenmesi çalışması yürütülecektir.
Kapasite Geliştirme Programı
İnsan Hakları Eğitimleri, Kaos GL Derneği 2015 yılı içinde sosyal hizmet uzmanları,
eğitimciler ve avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri organize etmeye devam
edecektir. Öğretmenlere yönelik - insan hakları eğitimleri, 6 eğitimi, Pembe Hayat ile
işbirliği içinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından
destekleniyor. Avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri, 6 eğitim Pembe Hayat ile
işbirliği içinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından
destekleniyor. Nefret Söylemi, Nefret suçları alanında Avukatların kapasite geliştirmesi,
Pembe Hayat ile işbirliği içinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu DİHA programı
kapsamında Nefret Etme Projesi tarafından desteklenmektedir.
LGBT Örgütlerine ve Aktivistlere Yönelik Güçlendirme Faaliyetleri, 2015 yılı içinde,
genç LGBT aktivistlerin güçlendirilmesine yönelik insan hakları eğitimi gerçekleştirilecek.
Aynı zamanda Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında, Ulusal insan
hakları mekanizmalarını kullanmaya yönelik LGBT örgütlere yönelik eğitim, Medyanın
Etkin Kullanımı LGBT Örgütlerine yönelik eğitim, Yerel LGBT Örgütlerine yönelik Proje
döngüsü eğitimi, -Pembe Hayat- Kaos GL işbirliğinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Sivil Düşün Programı Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi tarafından
desteklenmektedir.
Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Kapasite Geliştirme Destek Programı, 30 küçük
hibe verilmesi planlanmaktadır. HKB Yerel Etkinlikler/kampus etkinlikleri desteklenmesi
de bu hibe kapsamında yapılacaktır. Homofobi Karşıtı Program 1 Şubat 2015- 1 Kasım
2015 tarihleri arasında yürütülecektir. Yerel Buluşmalar teması: “LGBT’lerin Düşünce,
İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Medya” Kaos GL 20. Yılına özel “Yerel Buluşmalar”ın
alt temalarından birinin “medya” olması önerisi gündeme alındı. Galatasaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nden Öğretim Üyesi İdil Engindeniz’in önerisiyle, “yerel buluşmalar”
kapsamında, farklı şehirlerde İletişim Fakültelerinde, medya, toplumsal cinsiyet ve
heteroseksizm temalı etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararı alındı.
Yerel LGBT Örgütlerin Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı, kapsamında
Siyah Pembe Üçgen proje partneri olarak yer almaktadır. Program kapsamında yerel
LGBTİ örgütlerine ve LGBTİ alanında çalışan örgütlere toplam 90.000 TL hibe
dağıtılacaktır.
Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Kapasite geliştirme eğitimleri ve kurumsal koçluk
faaliyetleri olarak örgütlenecektir. Kurumsal koçluk olarak örgüt bazlı destek verilmesi
planlanmaktadır. Örgüt bazlı destekte 30 etkinlik yapılması planlanmaktadır.
Kurumsallaşma ve Şeffaflık Çalışmaları,





Kaynak Geliştirme Politikası ve yapısını oluşturmak çalışması, TACSO ile işbirliği
içinde yapılacak.
Kaos GL Şeffaflık sürecinin tamamlanması çalışması-, TACSO ile işbirliği
Kaos GL’in Şeffaflığı sürecinin yasaların beklentisinin ötesinde daha anlaşılır kılma
çalışması,
Bulgulama Toplantısı, Kaos GL politikalarının tartışılmaya açıldığı toplantılara 2015
yılında da devam edilecek.

Akademik ve Kültürel Etkinlikler
Kaos GL Derneği, 2015 yılında akademik ve kültüre etkinlikleri destekleyeme devam
edecek: “Karaburun Bilim Kongresinde Cinsellik Yaz Okulu” ve “Antropoloji kongresini”
destekleyecek.
Karaburun Ekonomi- Politik Okulu, Cinsellik Dersi, 2015 Karaburun Kongresine Kaos
GL Derneği Akademik Danışma Kurulunun desteğiyle 5 günlük ders programı çıkartılması
kararına varıldı. Ekonomi-Politik Okulunda “cinsellik” temasında ders programı
hazırlanacak. Hazırlık çalışmasını Kaos GL Derneği adına Aslı Demir yürütecek.
Kaos GL Akademik Yayınları, Kaos GL Derneğine gelen öneriler ve talepler
doğrultusunda “LGBT ve Queer” alanlarında akademik çalışmaları destekleyen kaynak
kitapların hazırlanmasında ortaklaşıldı. Kaos GL Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve
Akademik ve Kültürel Çalışmalar koordinatörü Aslı Demir gelen talepler doğrultusunda bir
taslak çalışması hazırlayacak.
17 Mayıs Vakıf Kurulma Süreci, Danışma Kurulu toplantısında 17 Mayıs Vakfı kuruluş
süreci ele alındı. Danışma Kurulu’nun isteyen üyelerinin aynı zamanda vakfın mütevelli
heyetinde yer alabileceğinde ortaklaşıldı. Vakfın kuruluşu için bir kaynak yaratma
stratejisi oluşturulacak. Vakfın aynı zamanda Kaos GL Derneği’nin yürüttüğü çalışmaları
destekleyecek nitelikte bir örgütlenme yapısı olması konuşulurken özellikle eğitim,
akademik çalışmalar, insan hakları ve savunuculuk programına ağırlık verilmesi gerektiği
kararına varıldı.
Akademik Dersler, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı,
“Heteroseksizm ve Alternatif Politikalar” dersi ve “Queer Çalışmaları” dersi; Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı kapsamında “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”
dersini destekleyecek.
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 15-17 Mayıs 2015,
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Kaos GL tarafından koordine edilen ve 2006’dan
beri her yıl, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Gün olan 17 Mayıs haftasında
homofobi ve transfobiye karşı örgütlenen uluslararası bir etkinliktir. Ayrımcılığa karşı
LGBT’lerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda
etkinlikler düzenleyen Kaos GL Derneği, bu etkinlik ile Türkiye’de LGBT bireylere yönelik
ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
2015 yılında 10.’sunu düzenlenecek olan Buluşma’da queer akademi ve aktivizminin
Türkiye yansımaları üzerine konuşulacak; özeldeyse queer pedagoji alanında çalışmalar
yapan konuklarla yalnızca eğitime referansla değil, bütün bir sistemin toplumsal cinsiyet,
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği üzerine eleştirel düşünmeye zorlanmasının
yolları aranacak.
Buluşmanın konuklarından bazıları şöyle; “Deborah Britzman, York Üniversitesi, Kanada”,
“Donald E. Hall, Lehigh Üniversitesi, ABD”, “Michael Kimmel, Stony Brook Üniversitesi,
ABD”, “Susanne Luhmann, Alberta Üniversitesi, Kanada”, “Sheila L. Cavanagh, York
Üniversitesi, Kanada”
Uluslararası Feminist Forum, 14-15 Mart 2015, Homofobi Karşıtı Buluşma
kapsamında 2006’dan beri düzenlenen “Feminist Forum”, 2012 yılında uluslararası bir
foruma dönüştü. Her yıl belirli bir tema üzerinden feminist hareketle birlikte yol alan
Feminist Forum, özelde feminist/kadın hareketinin cinsiyetçiliğe karşı mücadelesinde nasıl
homofobi ve transfobiye karşı da bir söylem ve pratik geliştirilebileceğini, feministlerin
LGBT’lerle örgütsel ve ideolojik ilişkilerini tartışıyor. 2015 yılında 4.’sü düzenlenecek
forumun teması sosyal politika alanının toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet

kimliği üzerinden eleştirisi/yeniden okunması olacak. Bu bağlamda neoliberal yeniden
yapılandırmanın sosyal politikalar üzerindeki etkileri, kadınlar ve LGBT’lerin kamu
hizmetlerine erişimlerine dönük yaşadıkları sorunlar üzerinden tartışmaya açılacak. Bunun
yanı sıra, “Yaşasın Orgazm” kitabının yazarları Dorian Solot ve Marshall Miller’la bir atölye
düzenlenecek.
Ayrımcılık Karşıtı Dersler, Kaos GL Derneği, “Ayrımcılık Karşıtı Dersler” programı ile
Ankara’daki bütün üniversitelerde farklı derslere katılmayı ve LGBT’lerin sorunlarını
tartışmayı hedefliyor. Ankara’da farklı üniversitelerin, eğitim bilimleri, sosyoloji, kamu
yönetimi, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, iletişim, kadın çalışmaları, sosyal hizmet,
psikoloji, psikolojik rehber danışmanlık, tıp ve sağlık bilimleri gibi alanlarında farklı
derslere konuk olarak LGBT’lerin sorunlarını görünür kılmaya çalışan Kaos GL Derneği
tarafından akademisyen ve öğrencilere çağrı yapıldı. Akademisyen ve öğrencilerden
gelecek davetleri değerlendirecek olan Kaos GL, derslerin alanı ve kapsamı üzerinden
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile LGBT konularının tartışılmasına katkı
sunacak. 2015 yılında da bu çalışma devam edecek.
Akademik Buluşmalar, Üniversite Temelli ve Şehir temelli, Ankara, İstanbul, İzmir’de
organize edilecek. Ankara’daki buluşmalar ilk önce Üniversite bazlı organize edilecek.
Sonrasında geniş katılımlı şehir buluşması organize edilecek.
20. Yıl Sergisi, Dilde, bedende, mekânda ve dünyanın yüzünde sınırın hem ceberrut
varlığını deşifre etmek hem de sınırlayan mantığın boşluklarını yakalayıp, bu boşlukların
coğrafyasında kaçış çizgileri yakalamak; bütün sınırların, giderek anlamsızlaştığı ve
ortadan kalktığı bir dünyayı tahayyül edebilmek ve bu tahayyülleri yeni maddeselliklere
dönüştürebilmek adına Kaos GL olarak 20 yıldır bu mücadelenin bir parçasıyız.
Tüm bu süreçte bizimle sanatsal yaratımın olanaklarını devreye sokan Ahmet Öğüt,
Canan Şenol, Elif Yıldız, Erinç Seymen, Fulya Çetin, Gökçen Cabadan, Gözde İlkin, İlhan
Sayın, İsmail Necmi, Serap Akçura, Serkan Yolcu, Serpil Odabaşı, Sezer Arıcı ve pek çok
sanatçının çalışmaların 20.yılımızda Norveç Elçiliğinin destekleriyle sergiye taşıyoruz.
Kadın Kadına Öykü Yarışması, 2006 yılında “Mutlu Aşk Vardır” temasıyla yola çıkan
öykü yarışması 2015 yılında da LBT kadın yazınını görünür kılmaya devam edecek.
Homofobi karşıtı buluşma kapsamında öykü yarışması ödül töreni gerçekleştirilecektir.
Din ve LGBT Hakları Tartışmaları, Almanya- Türkiye seminerleri organize edilecek.
Dinsel özgürlük tartışmaları, inanç özgürlüklerini baskılamayacak ve diğer özgürlüklere
dinsel bir temelden kısıtlama ve dışlama geliştirmeyecekleri şekilde insan hakları alanında
yürütülmelidir. Bu bağlamda din özgürlükleri tartışmaları ve LGBT hakları tartışmaya
açılacaktır.
Kaos GL Derneği “Gökkuşağı Projesi” kapsamında Siyah Pembe Üçgen’in
aşağıdaki faaliyetlerini destekleyecektir:
İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği, 2015 yılı faaliyetlerini, Savunuculuk ve Görünürlük
Çalışmaları, Akademik ve Kültürel Çalışmalar, Ağ Oluşturma ve Farkındalık Çalışmaları,
Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalışmaları başlığı altında yürütmektedir.
Savunuculuk ve Görünürlük Çalışmaları kapsamında, yerel yönetimlerin LGBT’lere ilişkin
politika ve hizmet geliştirmelerini hedeflenmektedir. LGBT’lerin yasal taleplerini takibi ve
bu alandaki kampanyalar yürütülecektir: anayasa çalışması, seçim kampanyası ve
ayrımcılık mevzuatı ve eşitlik kurulu yasa tasarı kampanyası yürütülecektir.

Akademik ve Kültürel Çalışmalar kapsamında, “Baki Koşar Festivali (20-28 Şubat),”
“Toplumsal Cinsiyet Buluşmaları (7-10 Mart)”, “Queer Pedagoji Günleri (8-12 Nisan)”,
“İzmir LGBTİ Onur Haftası (11-14 Haziran)”, “Ayrımcılığa Karşı Yaz Kampı (31 Temmuz-2
Ağustos)”, “20 Kasım Trans Anma Etkinlikleri (19-22 Kasım)”, “İnsan Hakları Haftası
Etkinlikleri (10-13 Aralık)” kapsamında LGBT hakları insan haklarıdır temalı etkinlikler
organize edilecektir.
Ağ Oluşturma ve Farkındalık Çalışmaları kapsamında, Yerel LGBTİ Ağı, Ruh Sağlığı
Çalışanları Ağı, Pedagoji Çalışmaları Grubu, Toplumsal Cinsiyet Ağı, LİSTAG Aile Grubu ve
Yerel ağ toplantıları ve ortak etkinlikle, Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonu ve yerel ağ
toplantıları ve ortak etkinlikler, Sağlık Hakkına Erişim Destek Ağı, Adalete Erişim Destek
Ağı, Akademik Çalışmalar Grubu ile çalışmalar yürütülecektir.
Ege Bölgesi LGBTİ Örgütlenmelerini Güçlendirme ve Diyalog Geliştirme Çalışmaları
kapsamında, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Kütahya ve Uşak'ta yıl içinde en az
birer tane LGBTİ konulu etkinlik organize edilecek.
LGBTİ Örgütleri Çalışma Ziyaretleri kapsamında, Ankara'daki örgütler için Ocak ve
Mayısta, İstanbul'daki örgütler için Haziran 2015’de toplantılar organize edilecektir.
Eğitim Modülü Geliştirme ve Kaynak Oluşturma Çalışmaları kapsamında “Temel LGBTİ
Hakları Modülü”, “LGBTİ Sağlık Hakları Bilgilendirme Modülü, “LGBTİ Kavramlar ve Temel
Bilgiler Modülü”, “Türkiye'de ve Dünya'da LGBTİ Hareketin Tarihi Modülü” üretilecektir.
LGBTİ Hak ve Özgürlükleri Genel Danışmanlık Çalışmaları dernek merkezi üzerinden yüz
yüze, telefon ve e-mail ile verilecektir. Hukuki destek hizmetleri İzmir ve ege bölgesi
kapsamında verilecektir. LGBTİ haklarını geliştirmeye yönelik stratejik davalama
çalışmaları organize edilecektir. 2015 yılı sonunda LGBTİ Hak İhlalleri Raporu
yayınlanacaktır.
Kaos GL Derneği’nin çalışmalarının ana destekçisi “Gökkuşağı Projesi” kapsamında, SIDA
İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu’dur

