
Derneğimiz 2013 Ocak Ayı Faaliyet Raporu aşağıdaki gibidir. Tüm destekçi, üye ve 

takipçilerimize takdim eder, emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. 

Eğitim 
 

Eskişehir’de Rehber Öğretmenlerle Buluştuk!, 5-6 Ocak 2013 

 

Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma 

Etkinlikleri kapsamında Eskişehir’de 

rehber öğretmen olarak çalışan 50 

rehber öğretmen ile bir araya gelindi. 

Etkinliğin açılış oturumunu Kaos GL 

Danışma Kurulu Başkanı Melek 

Göregenli yaptı. Göregenli, Ayrımcılık 

ve homofobi üzerine sunum yaptı. 

  

İki gün süren etkinlikte Dr. Koray 

Başar cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliği gelişimi üzerine sunum yaptı. 

  

Eğitimin ikinci gününde ise LGBT 

öğrenciler ve eğitimcilerin okul 

ortamında yaşadığı ayrımcılıklar 

deneyimleri üzerine Umut Güner ve 

SeçinTuncel deneyimlerini aktardı. 

  

Mira Rehberlik Danışmanlık Merkezi, Kanada Büyükelçiliğin ve Eğitim Hakları Derneğinin 

ve rehber öğretmenlerin destekleriyle gerçekleşen etkinlik başarılı bir şekilde 

tamamlandı.   

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7671 

 

Mülteci 

 
Mülteci Destek Programı 

Toplantısı, 8-13 Ocak 

 

Bu alanda partnerlerimiz olan, 

Amerika’da Heartland Alliance, 

Kanada’dan Iranian Queer 

Organization (IRQO) ile 

Mülteci destek programına 

ilişkin bir toplantı 

gerçekleştirildi. Ofisimizde 

gerçekleşen 6 günlük 

toplantıda LGBT mültecilere 

yönelik yapılan geçmiş 

çalışmalar ve önümüzdeki 

dönem yürütülecek faaliyetler 

konuşuldu.  

 

 

 

 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7671


 

İnsan Hakları Raporlama Eğitimi Verdildi, 15-18 Ocak 

 

Derneğimiz, LGBT insan hakları ihlallerini raporlama eğitimi düzenledi. Kaos GL, 

Heartland Alliance ve Iranian Queer Organization ortaklığıyla gerçekleşen eğitimde 

katılımcılara İranlı LGBT mültecilerin yaşadığı insan hakları ihlalleri ve istismar alanında 

raporlama ve denetleme yöntemleri anlatıldı. 

  

Eğitimde insan hakları ve cinsel haklar, uluslararası ve bölgesel insan hakları koruma 

sistemleri, din ve kültürün insan haklarıyla olan ilişkisi ile ihlâl ve istismarı raporlama ve 

denetlemeye dair sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı  

 

Mülteci Ziyaretleri: Denizli, 20 Ocak 

 

Pazar sabahı altı kişilik bir grup, mültecilerle 

görüşmek için Denizli’ye gitti. Denizli’de bir 

mültecinin evinde yaklaşık 45 LGBT sığınmacı 

ve mülteci ile bir araya gelindi. Buluşma, destek 

sağlanan bireylerle birebir iletişim kurup, 

bundan sonra atılacak adımları mültecilerden 

gelen talepler ve öneriler doğrultusunda 

şekillendirme amacıyla gerçekleşti. Bu 

buluşmada, mültecilerin bilgiye ve desteğe ne 

kadar ulaşabildikleri ile bu konuda neler 

yapılabileceği tartışıldı.   

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=76

74 

 

İnsan Hakları 

 
2012 İnsan Hakları Raporumuz Yayınlandı, 9 Ocak 2013  

 

Derneğimiz, kaosgl.org haber sitesi üzerinden izlediği insan hakları ihlallerini raporlaştırdı. 

2012 yılında 11 nefret cinayetinin kayıt altına alındığı, bu cinayetlerde 6 trans ve 5 geyin 

hayatını kaybettiği açıklandı. LGBT bireyler için 2012 yılının zor bir yıl olduğunun altını 

çizen raporda, nefret saldırıları, linç gösterileri, işkence ve kötü muameleler, aile içi şiddet 

vakaları, cinsel saldırılar ve siber saldırılarla LGBT’lerin 2012’yi geçirdiğinin altı çizildi. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7670 

 

Eşcinseller İçin Askerlik Broşürümüz Yayınlandı, 11 Ocak 2013 

 

Derneğimiz, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin çok fazla sorun yaşadığı “askerlik” alanında 

bir broşür hazırladı. Dernek uzun yıllardır mektup, e-mail, telefon ve yüz yüze verdiği 

danışmanlık faaliyetlerinden yola çıkarak eşcinsel, biseksüel ve translar için broşürler 

hazırlayacak. 

Broşürde, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin askere gittiklerinde neyle karşılaşacakları, 

askere gitmeme halinde sürecin nasıl ilerleyeceği, “rapor alma” süreci gibi konulara ilişkin 

bilgi veriliyor. Ayrıca, rapor alma sonrasında çalışma hayatında karşılaşılan sorunların altı 

çiziliyor. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7672 

 

 

 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7674
http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7674
http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7670
http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7672


Medya 

 
Yerel Muhabir Eğitimini Bu Kez Aileler Aldı, 

26 Ocak 2013 

 

Derneğimizin 2007 yılından beri düzenlediği, 400e 

yakın muhabir yetiştiren Yerel Muhabir Eğitimleri 

bu kez Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans Bireyler 

İstanbul Aile Grubu (LİSTAG) ile gerçekleştirildi. 

Medya Eğitim Danışmanımız İrfan Aktan’ın verdiği 

eğitim LİSTAG’ın yeni ofisinde gerçekleşti. Eğitime 

derneğimizden Umut Güner ve Ömer Akpınar da 

katıldı.  

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7673  

 

Dergimiz 2013’e Queer Giriyor 

 

Kaos GL Dergisi’nin 2013 Ocak-Şubat sayısı yeni yılın ilk haftasında 

kitabevlerindeki yerini aldı. “Şeyleşme vs. Queer” dosya konulu sayının 

alt başlıkları arasında Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum, Benim Çocuğum 

ve Yırtık Bohça’dan Queer Hikâyeler var. 

http://www.kaosgldergi.com/guncel.php 

 

 

 

 

Medya Programı için SPÜ ve RFSL İle 

Bir Araya Geldik, 21-23 Ocak 

 

İsveç Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans 

Hakları Federasyonu RFSL, Siyah Pembe 

Üçgen İzmir ve Derneğimizin birlikte 

yürüttüğü medya programı ile ilgili 

ofisimizde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 

üç örgütün birlikte yürüteceği 3 yıllık 

program belirlendi. 

http://www.kaosgldernegi.org/haber.php?id=7673
http://www.kaosgldergi.com/guncel.php

