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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 Aralık ayı faaliyet bülteni… 
 
 
 
 
 



DERGİ & KİTAP  
 
Kaos GL Derneği’nin hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Tarih” dosya konulu 
dokuzuncu sayısı yayınlandı. Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü üstlendiği sayıda “Çeviri”, “Teoria 
Hakemli Bölüm” ve “Queeresk” bölümleri yer alıyor. 
 
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 2006’dan bu yana her yıl farklı temalarla düzenlediği “kadınlardan 
kadınlara, kadınlardan kadınlar için” ilk öykü yarışması olan Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın 
derece alan öykülerinin yer aldığı Aşkın L* Hali kitap seti NotaBene Yayınları’ndan çıktı. 
 
Kaos GL’nin 16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular başladı. Bu senenin teması “Ev”. 
Yarışma çağrısını Jüri Üyesi Belma Fırat kaleme aldı. 
 
Kaos GL, Gazeteci Sibel Yükler’in hak örgütleriyle röportajlarından oluşan “Şimdi Tam da Sırası” 
kitabını yayınladı. Kitapta hak örgütlerinin LGBTİ+ haklarına yaklaşımları hem tarihsel hem de 
güncel olarak tartışılıyor. 
 
Kaos GL Derneği, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için kılavuz yayınladı. 
Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu’nun hazırladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul 
Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzunda LGBTİ+ öğrencilerin haklarını aile ve okul kıskacına 
karşı korumak için eğitimcilere öneriler yer alıyor. 
 
Kaos GL, Yunus Emre Demir’in hazırladığı “Lavanta Tavan” kitabını yayınladı. LGBTİ+’ların iş 
hayatında yaşadıklarını, ayrımcılığı ve ayrımcılığa karşı mücadele yollarını gündemleştirmeyi 
hedefleyen kitapta farklı iş kollarında çalışan LGBTİ+’larla röportajlar yer alıyor. 
 
Kaos GL, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” kitabını yayınladı. HIV ve insan haklarına ışık 
tutmak, HIV’e dair güncel tartışmaları derlemek için yayınlanan kitapta HIV aktivisti Defne 
Güzel’in yazılarının yanı sıra röportajlar da yer alıyor. 
 
KARİKATÜR OKULU 
 
Kaos GL Derneği 2020 yılında, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve LGBTİ+’lara 45 
farklı queer karikatür atölyesi düzenledi. Bu atölyelerin 18’i, Ocak ayında başlayan ve yıl boyu 
süren Karikatür Okulu kapsamında gerçekleşti. Atölyelerin üçü ise Derneğin Mülteci Hakları 
Programı’nın LGBTİ+ mültecilerle gerçekleştirdiği etkinlikler oldu. 
 
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğinde olan karikatürü tersyüz etmeyi ve queer 
karikatürü yaygınlaştırmayı ve yeni çizerler yaratmayı amaçlayan atölyelerin eğitmenleri bu yıl 
Emre Yılmaz, Çiğdem Demir, Zeynep Özatalay, Ekin Kılıç, Bengisu ve Aslı Alpar oldu. 
 
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 Yılmaz, Melis Berk ile “İyileşme 
Çizimleri” ve Bengisu ile “Kuir Günler” başlıkları altında çizmeye devam ettiler.  
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Trans aktivist çizer Arel Talu kaosGL.org’da çiziyor. Ressam ve trans aktivist Okyanus’un queer 
temalı eserleri kaosGL.org’ta yayına devam ediyor. 
 
Kaos GL Derneği, çizer Aslı Alpar’ın hazırladığı LGBTİ+ temalı kartpostalları yeni yıl yaklaşırken 
çevrimiçi olarak okuyucularıyla paylaştı. 
 
kaosGL.org, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında 
LGBTİ+’ların insan haklarına dikkat çekmek için çizgi dizi hazırladı: Bengisu Akyürek 1, 2, 
Dilruba Karalp 
 
MEDYA–İLETİŞİM 
 
LGBTİ+ haklarına dair 3 dakikada 3 sorunun uzman ve alandan kişilerle konuşulduğu “3 dakika 
3 soru”, Kaos GL’nin podcast kanalının yeni programı olarak yayına başladı: Podcast: Av. Kerem 
Dikmen 3 Dakika 3 Soru’da, 3 Dakika 3 Soru: Yerel yönetimler, Podcast: Halim Kır 3 Dakika 3 
Soru’da 
 
Kaos GL podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 1 Aralık Dünya AIDS Günü’ne özel 
bir yayın gerçekleştirdi. LGBTİ+ ve HIV aktivisti Defne Güzel’in konuk olduğu programda sosyal 
medyada HIV’le yaşayanlara yönelik nefret içeren paylaşımlar, HIV ve LGBTİ+ mücadelenin 
kesişimi ve pandemide HIV aktivizmi konuşuldu. 
 
Kaos GL podcast kanalının “Online Masa Toplantısı” programı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü’ne özel bir yayın gerçekleştirdi. Pembe Hayat’tan Yasemin Bahar ve Kaos GL’den Aslı Alpar 
sunduğu Online Masa Toplantısı’nın konuğu Genç LGBTİ+ Derneği Hukuk Alan Koordinatörü 
Avukat Mahmut Şeren oldu. 
 
Kaos GL’den Yıldız Tar MLSA TV’ye konuştu: Sansürün üstesinden gelmenin yolu, LGBTİ+’ların 
ifade özgürlüğünü ve örgütlenmesini sahiplenmekten ve savunmaktan geçiyor. 
 
Sivil Sayfalar, Ticaret Bakanlığı e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18 
uyarısı koyulması şartı getirilmesini Av. Kerem Dikmen’le konuştu. 
 
Eda Zeran’ın sunduğu Kaos GL Podcast’in haftalık LGBTİ+ gündeminden oluşan “Queer Haber 
Bülteni” Aralık ayı boyunca yayına devam etti. 
 
Yine Yeni Yeniden 90’lar podcastin yeni röportaj serisi 8+1’e kaosGL.org editörlerinden, çizer Aslı 
Alpar konuk oldu. 
 
Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar, 
Aralık ayı yerel ve ulusal gazetelerdeki ayrımcı söylem ve nefret söyleminin kaydını tuttu. 
 
Kaos GL, Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Aralık 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 Aralık ayı seyri… 
 
Kaos GL, gazete köşe yazılarında haftalık homofobik nefret söylemi takibi yapıyor, kaydını 
tutuyor. İşte, Aralık 2020 nefret “köşe”leri: “Muhafazakâr “köşe”lerin LGBTİ+ nefreti yeni yıl 
molası vermedi” 
 
Kaos GL, LGBTİ+’lara yönelik homofobik nefret söylemi üretmeyen gazete köşe yazılarını takip 
ediyor ve kaydını tutuyor. İşte, Aralık 2020 pozitif köşeleri: “LGBTİ+’lar için Aralık ayı gökkuşağı 
“köşe”leri” 
 
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Aralık ayı listesini hazırladı.  

https://kaosgl.org/haber/mutlu-yillar
https://kaosgl.org/haber/elleri-ellerimde
https://kaosgl.org/haber/elleri-ellerimde
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-den-yeni-yil-kartpostallari
https://kaosgl.org/haber/hiv-le-yasayan-lgbti-lar-anlatiyor-dayanisma-en-buyuk-silahim
https://kaosgl.org/haber/dunya-insan-haklari-gunu-ne-dogru-acilmak-hak-ifsa-suctur
https://kaosgl.org/haber/dunya-insan-haklari-gunu-ne-dogru-beyanim-neyse-o
https://kaosgl.org/haber/1-aralik-diger-hiv-ile-yasayanlara-ulasmak-istiyorum
https://kaosgl.org/haber/3-dakika-3-soru-insan-haklari
https://kaosgl.org/haber/podcast-av-kerem-dikmen-3-dakika-3-soru-da
https://kaosgl.org/haber/podcast-av-kerem-dikmen-3-dakika-3-soru-da
https://kaosgl.org/haber/3-dakika-3-soru-yerel-yonetimler
https://kaosgl.org/haber/podcast-halim-kir-3-dakika-3-soru-da
https://kaosgl.org/haber/podcast-halim-kir-3-dakika-3-soru-da
https://kaosgl.org/haber/podcast-defne-guzel-hiv-aktivizmini-anlatiyor
https://kaosgl.org/haber/podcast-av-mahmut-seren-ile-insan-haklari
https://kaosgl.org/haber/sansur-artik-lgbti-larin-hayatlarini-ve-varoluslarini-tehdit-ediyor
https://kaosgl.org/haber/karar-bir-sansur
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-podcast-yayimda
https://kaosgl.org/haber/podcast-19-25-aralik-queer-haber-bulteni
https://kaosgl.org/haber/podcast-19-25-aralik-queer-haber-bulteni
https://kaosgl.org/haber/8-1-asli-alpar
https://kaosgl.org/haber/aralik-ayinda-gazetelerde-51-nefret-haberi
https://kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-ticaret-bakanligi-nin-ayrimci-kararini-takip-ediyor
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“Basında Kaos GL” turu, 2020 senesinin son üç ayında Kaos GL’ye ve haberlerine yer veren, 
kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını kullanan medyayı listeledi. İşte, 2020 sonbaharından 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Kaos GL’nin çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber 
sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının üç aylık listesi… 
 
İNSAN HAKLARI 
 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana 10 Aralık, 
Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu sene 10 Aralık’a pandemi koşullarında girdik. 
LGBTİ+’lar içinse pandeminin yanı sıra yoğun hak ihlallerinin de devam ediyor. Kaos GL’nin bu 
hak ihlallerini konuşmak için düzenlediği Pandemi Buluşmaları’nın raporları yaşananlara ışık 
tutuyor. 
 
Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramları açıkladığı ve sıkça sorulan 
sorulara yanıtlar verdiği broşüründen her gün bir kavram Kaos GL Sözlüğü yayınında: İnsan 
hakları cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri, ulus ya da etnik köken, renk, 
din, dil, engellilik, yaş, sağlık statüsü ya da herhangi bir diğer statüye bakılmaksızın tüm insan 
varlığına ait olan hakları ifade eder. 
 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana 10 Aralık, 
Dünya İnsan Hakları günü olarak kutlanıyor. Bu sene bu günün başka bir anlamı daha var: 
ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü davasının 4. duruşması 10 Aralık’ta görüldü. Kaos GL Derneği 
davayı izledi. 
 
Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan Av. Kerem Dikmen, Medya ve Hukuk Çalışmaları 
Derneği’ne gündemdeki reform çalışmalarını yazdı: “Unutmayalım, bugün Türkiye’de son beş 
sene boyunca yapılan, daha doğrusu yapılmaya çalışılan barışçıl onur yürüyüşleri her zaman 
şiddetle bastırılmış, hak sahipleri faillere dönüştürülmüştür.” 
 
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
Derneklerde Neler Getiriyor: Tematik alanlarda yayınladığı bilgi notlarıyla LGBTİ+ toplumunu 
güçlendirmeyi amaçlayan Kaos GL Derneği, bu teklife ilişkin bilgi notu hazırladı. 
 
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasa’ya 
ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır: Ortak açıklama: Sivil toplum susturulamaz! 
 
Kaos GL Derneği’nin de imzacı olduğu açıklama metninde kanun teklifine ilişkin sivil toplumun 
temel itiraz sebeplerini belirtiyor. Metin tekliften; dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili 
maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin 
yapılmamasını talep ediyor. 
 
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, kuruluşunun birinci yılında düzenlediği online 
toplantıda LGBTİ+’ların ihlal edilen haklarına da dikkat çekti. Kaos GL Derneği’nin de içinde 
olduğu Ağ’ın online gerçekleşen açıklaması “2020: Sivil toplum ve hak savunucuları için zor bir 
yıl daha” başlığını taşıyor. 
 
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18 
uyarısı koyulması şartı getirdi. Kaos GL, Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret sitelerindeki ayrımcı 
uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptı. 
 
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) ve Kaos GL, LGBTİ+ ve kadın haklarına 
küresel saldırılar, bu saldırılara karşı direniş yöntemlerini tartışmak, sınırları aşan aktivizmden 
“ilham almak” için düzenlediği “Dayanışma Sınır Tanımaz” panelinin sonuç raporunu yayınladı. 
İki dernek, Türkiye’de giderek örgütlü bir şekilde çalışan ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı 
olduğunu ifade eden, sağ muhafazakâr örgütlenmelere karşı dayanışmayı güçlendirmek için bir 
yıldır birlikte etkinlikler düzenliyor. 
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Kaos GL Derneği, 5 Aralık’ta Hrant Dink’in anısına çevrimiçi panel düzenledi. 2015 yılı Hrant Dink 
Ödülü sahibi dernek, “bu ödülü bir sorumluluk biliyoruz” diyerek son yıllarda artan nefret 
dalgalarına karşı bir araya gelmeye çağırdı. “Nefret Tünelinden Çıkış: Umudu Hatırlamak” 
panelinde yazar ve şair Karin Karakaşlı, dünden bugüne nefretin hayatlarımıza yansımalarını ve 
çıkış yollarını anlattı. Ardından Rangin Kaman Radyosu’ndan mülteci ve LGBTİ+ hakları aktivisti 
Mona Taheri, mülteci LGBTİ+’ların kendi hikayelerini anlatma mücadeleleri, mülteci ve LGBTİ+ 
karşıtı nefretten bahsetti. Üçüncü konuşmacı İdil Engindeniz, Kaos GL’nin “Diyanet’in Nefret 
Hutbesi Medyaya Nasıl Yansıdı?” raporunu sundu. Son olarak Kaos GL’den Av. Kerem Dikmen, 
nefret söylemi ve nefret suçlarının hukuki bağlamını aktardı. Yıldız Tar’ın kolaylaştırıcılığında 
yapılan çevrimiçi panelde sunumların ardından soru-cevap bölümü de oldu. Kaos GL Derneği, 
etkinliği kaçıranlar için panelin sonuç raporunu da yayınladı. 
 
Boysan’ın Evi, “HIV ile Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu” sunumu için, Kaos GL ve 17 
Mayıs derneklerinin ortaklaşa yayınladığı raporu hazırlayan Defne Güzel’i ağırladı. 
 
Aydın LGBTİ+ Dayanışması’nın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği söyleşiye 
konuşmacı olarak Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat katıldı. 
 
Düşünce Suçuna Karşı Girişim’in iki yılda bir düzenlediği Düşünce Özgürlüğü için İstanbul 
Buluşması'nın 12.sine katılan Kaos GL’den Yıldız Tar, LGBTİ+ yasaklarını anlattı. 
 
Kaos GL Derneği, Covid-19 Pandemisinin LGBTİ+ öğrenciler ve öğrenci toplulukları üzerinde 
yaratmakta olduğu problemleri konuşabilmek için çevrimiçi olarak düzenlenen Pandemi 
Buluşmaları kapsamında LGBTİ+ öğrenciler ve öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Öğrenci 
Örgütleri Buluşması’nın sonuç raporu yayınlandı: LGBTİ+ öğrenciler yalnızca aileleri ve çevreleri 
hususunda değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak da birçok problemle karşı karşıya 
bırakılıyor. 
 
Covid-19 Pandemisi sürecinde LGBTİ+ derneklerinin deneyimlediği pratikler insan hakları 
ihlallerinin izlenebilmesi ve sivil toplumun Covid-19 Pandemisinden nasıl etkilendiğine dair bir 
kaynak görevi görüyor. kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı, “Pandemide LGBTİ+ Dernekleri” 
yazı dizisi Aralık ayında devam etti: Genç LGBTİ+, Lambdaİstanbul, Biz Antalya, 17 Mayıs 
 
Kaos GL Derneği güncellediği satın alma politika metnine, satın alınacak ürün ve hizmetlerde 
hayvan deneyi yapılmaması şartını ekledi. Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ları hedef alan ayrımcılık ve 
nefret ideolojileri ile mücadele eden bir insan hakları örgütü olmasından hareketle; hayvan 
haklarını da içeren günlük işleyişi ve bu işleyişi düzenleyen ilkeleri edinmeyi amaçlıyor. 
 
Kaos GL Derneği, LGBTİ+'ları hedef alan ayrımcılık ve nefret ideolojileri ile mücadele eden bir 
insan hakları örgütü olmasından hareketle; çevre haklarını da içeren günlük işleyişi ve bu işleyişi 
düzenleyen ilkeleri oluşturmayı ve benimsemeyi amaçlıyor. Kaos GL Derneği sıfır atık politika 
metniyle, ofisin karbon ayak izini küçültmeyi, israfı önlenmeyi ve kaynakların daha verimli 
kullanılmasını hedefliyor. 
 
Kaos GL’nin Pandemi Buluşmaları kapsamında İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı 
üyeleriyle bir araya geldiği İstişare Toplantısı’nın sonuç raporu yayınlandı. 
 
Kaos GL Derneği, sosyal hizmet alanında iyi uygulamaları güçlendirmek ve heteronormatif 
olmayan bir sosyal hizmet teori ve pratiğini inşa etmek için bir dizi etkinlik ve çalışma 
düzenliyor. Pandemi Buluşmaları kapsamında bu etkinlikleri değerlendirmek için sosyal hizmet 
uzmanları ile bir araya gelen dernek, etkinliğin sonuç raporunu yayınladı. 
 
Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği 40+ Lubunya Çalışma Grubu’nun ortak düzenlediği ve Pandemi 
Buluşmaları kapsamında yapılan “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Politikalar” etkinliğinin sonuç raporu 
yayınlandı. 
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Kaos GL Derneği ve 17 Mayıs Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği HIV ve Hukukçular Söyleşisinin 
sonuç raporu “HIV ve Hukuk” yayınlandı. 
 
Kaos GL’nin düzenlediği HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş Çalıştayı’nın sonuç raporu yayınlandı. 
“1 Aralık’a Doğru: Ayrımcılık ve Damgalamaya Son!” başlığıyla yayınlanan raporda dört derneğin 
araştırmalarının yanı sıra, katılımcıların katkıları üzerinden “Gönüllü Danışmanlık ve Test 
Merkezleri”, “90-90-90+90 hedefi ve PREP/PEP”, “Çoklu Ayrımcılık ve HIV Kurulu” ve “MEDULA 
sistemi” üzerine güncel durum ve öneriler de yer alıyor. 
 
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  
 
Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
Merkezi; Türkiye’de kamu ve özel sektörde LGBTİ+’ların durumunu inceledikleri yıllık araştırma 
sonuçlarını açıkladı. 
 
İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın 2020 sonuçları “Türkiye’de Kamu 
Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” başlıklı 
iki raporda kamuoyu ile paylaşıldı. 
 
Prof. Dr. Mary Lou O’Neil, Dr. Reyda Ergün, Dr. Selma Değirmenci, Dr. Kıvılcım Turanlı ve 
Doğancan Erkengel’in hazırladığı raporların editörleri ise Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan 
Murat Köylü ve Defne Güzel. Raporlar, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 10 Aralık’ta 
çevrimiçi toplantıda tanıtıldı. 
 
Kaos GL Derneği 2015 yılından beri istihdamda ayrımcılığa ilişkin araştırmalar yapıyor. Özel 
sektör araştırması bu sene altıncı yılında iken, kamu araştırması ise dördüncü yılını doldurdu. 
 
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. 
 
Kaos GL Derneği Kasım 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!    
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