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Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar 
hakkında üye,
gönüllü ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla hazırladığı “Aylık Faaliyet 
Raporu” yayınlarına devam ediyor.

Aylık hazırlanan faaliyet raporları dijital 
ortamda, Derneğin resmî sitesinde 
yayımlanıyor.
İşte 2021’in Ocak ayı faaliyet bülteni…

DERGİ & KİTAP
Kaos GL Dergisi’nin Ocak-Şubat, 176. sayısı, “Diyalog” dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL 
Dergisi bu sayısında “Diyalog” dosya konusu ile, aktivizmin içindeki kültürlerarası iletişimi, sosyal 
politikaların iyileştirilmesi ve kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında inşa edilen 
sosyal diyalog zemininde LGBTİ+ların konumlarını, sanat aracılığıyla kurulan diyalogları, 
günden güne değişen diyalog kurma araç ve yöntemlerimizi, şiddetsiz iletişim teorisi ile 
aktivizme etkilerini ve queer ilişkilerdeki değişen güç dengeleriyle beraber yeni diyalog 
zeminlerine olan ihtiyacımızı tartışmaya açtı.

Kaos GL ile Kaos Q+ 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 Dergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılan 
Şişli Kadın Danışma Merkezi kütüphanesinde yerini aldı.
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Kaos GL Karikatür Okulu çizerlerinin 
çalışmaları kaosgl.org gökkuşağı köşesinde 
yer almaya devam etti.

Kaos GL   için ister masaüstü ister 
duvarda kullana ile eğiniz ir takvim 

azırladı. izimleri slı l ar a ait olan ve  
aline erişe ile eğiniz u takvimi istediğiniz 
oyutlarda çıkarttıra ilir  arkadaşlarınıza 
ediye ede ilirsiniz.

asında Kaos GL  turu  geride ıraktığımız 
 senesinin son üç ayında Kaos GL ye ve 

a erlerine yer veren  kaosGL.org a er 
sitesinin yayınlarını kullanan medyayı listeledi.

Kaos GL  medyadaki ne ret söylemlerini taki  
etmeye devam etti. ralık nin ne ret 
söylemlerinin i aret akanlığı nın LG  ve 
gökkuşağı  karşıtı ayrım ı kararı üzerinden 
ya ıldığı görüldü.

MEDYA &
İLETİŞİM
Kaos GL Podcast’in haftalık LGBTİ+ 
gündeminden oluşan “Queer Haber 
Bülteni” Ocak ayı boyunca yayına devam 
etti.

“Haftanın şugarı” köşesinde her hafta yerel 
ve ulusal yazılı basında çıkan LGBTİ+ların 
haklarını gözeten bir haberin öne çıkarıldı. 
Ocak ayında Özgür Dersim, Cumhuriyet ve 
Ege Gündem medya organlarının haberleri 
öne çıkarıldı.

"Tarihte bugün" serisinde geçtiğimiz yılların 
Ocak ayında yayımlanan önemli LGBTİ+ 
temalı haberlerine yer verildi.

Kaos GL, LGBTİ+lara yönelik homofobik 
nefret söylemi üretmeyen gazete köşe 
yazılarını takip edip ve kaydını tuttu. Şubat 
2021 gökkuşağı "köşe"leri T24, Cumhuriyet, 
Hürriyet ve Evrensel yazarlarından 
derlendi.

KaosGL.org'dan derlenen haberlerle Ocak 
ayının öne çıkan insan h akları haberlerini 
uluslararası okuyucularla paylaşma 
amacıyla Ocak 2021 İngilizce aylık bülteni 
hazırlandı.

kasogL.org "Ocak 2021’de ne yaptık?" adı 
altında Ocak ayı faaliyetlerini raporladı. 
Verilere göre KaosGL.org Ocak 2021’de 196 
içerik yayınladı. Bu içeriklerin 163’ü haber, 
15’i köşe yazısı, 18’i görsel üretimdi. 
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https://open.spotify.com/show/0mz6I6okfiRVcn5DPvroQi?si=ghoHYjUgSpyrYBMX9KG7Dw
https://kaosgl.org/haber/2021-takviminiz-yayinda
https://kaosgl.org/arama-sonucu?q=tarihte+bug%C3%BCn
https://kaosgl.org/arama-sonucu?q=haftan%C4%B1n+%C5%9Fugar%C4%B1
https://kaosgl.org/haber/lgbti-lar-icin-ocak-ayi-gokkusagi-kose-leri
https://kaosgl.org/haber/2020-guzu-kaos-gl-basin-seyri
https://kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-ticaret-bakanligi-nin-ayrimci-kararini-takip-ediyor


İNSAN HAKLARI: ETKİNLİKLER
Eskişehir Barosu Ayrımcılıklarla Mücadele Komisyonu, Kaos GL'den Av. Kerem Dikmen ve Genç 
LGBTİ+’dan Av. Mahmut Şeren’in sunumlarıyla LGBTİ+ hakları etkinlik serisi düzenledi.

Kaos GL'den Av. Kerem Dikmen'in sunumuyla avukatlara yönelik İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
eğitimci kapasitelerinin arttırılması eğitimi verildi.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu "Kavram Tartışmaları" atölyesi düzenledi. 
Engelliler, göçmenler, yaşlılar, çocuklar, gençler, LGBTİ+lar, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet üzerine tartışılan atölyeye Kaos GL'den Seçin Tuncel katılım gösterdi.

Sosyali-İz Öğrenci Topluluğu Kaos GL'den Av. Hayriye Kara ve Kadın Dayanışma Vakfı'ndan Av. 
Günce Çetin'in katılımıyla "İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün Uygulanabilirliği" isimli bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Kaos GL Derneği, "Homofobi Karşıtı Buluşmalar" serisine 2021 yılında da devam etti: Marmara 
Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü'nün daveti ile Marmara Üniversitesi'nde çevrimiçi 

"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Ayrımcılık" atölyesi düzenlendi. Atölyede LGBTİ+ temel 
kavramlarından, eşitsizliklerden ve cinsiyet uyum sürecinden bahsedildi.

Kaos GL'den Sosyal Hizmet Uzmanı Koray Arkadaş, yine "Homofobi Karşıtı Buluşmalar" kapsamında 
"Heteronormatif Olmayan Sosyal hizmet" sunumu ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)' 
Toplumsal Cinsiyet Komisyonu 'nun çevrimiçi etkinlik konuğu oldu. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), "Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı" düzenledi. 
Temmuz ayına kadar devam edecek programa Kaos GL Derneği de katılım gösterdi.

Kaos GL, 17 Mayıs ve GALADER dernekleri, Çankaya Belediyesi çalışanlarına yönelik "LGBTİ+ 101" 
atölyesi düzenledi.

Cins Monologlar Derneği, Kaos GL'nin de katılımıyla pandemide LGBTİ+ların sağlık sorunlarını ve 
sağlık hakkına erişimini konuşmak üzere "Herkes İçin Sağlık: Beyin Fırtınası" isimli bir atölye düzenledi.

Aydın LGBTİ+ Dayanışması, Medya ve İletişim Programı Koordinatörü  Yıldız Tar'ın katılımı ile  

"Medyada LGBTİ+ etkinliği düzenledi. 

Hrant Dink Vakfı, Berghof Vakfı'ndan kolaylaştırıcılar ile çatışma çözümleri atölyesi yönetti. Atölyeye 
Kaos GL' den Yıldız Tar da katılım gösterdi. 

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, Kaos GL’den Aslı Alpar’ın moderatörlüğünde online 
Queer karikatür atölyesi düzenledi. Zoom platformu üzerinden gerçekleşen “Toplumsal hareketler, 
mizah ve queer karikatür” başlıklı atölyede toplumsal cinsiyet rollerini yeniden inşa eden, homofobik, 
bifobik, transfobik ve cinsiyetçi karikatürler tarihsel süreçleri içinde ele   alındı. 

kaosgldernegi.org



İNSAN HAKLARI: DİĞER FAALİYETLER
Kaos GL İnsan Hakları Programı, Mülteci Alt Programı, Medya ve İletişim Programı ile Akademik ve 
kültürel Çalışmalar Programı; verimlilik, ve şeffaflığı koruma gibi alanlarda faydalı olan izleme ve 
değerlendirme planlamaları için atölyeler gerçekleştirdi. Genel bir seminerin ardından programlar ve 
alt programlar kısa, orta ve uzun vade hedeflerine göre inceleme ve değerlendirme planlarını 
geliştirdi ve genişletti.

Kaos GL Derneği Eşit Haklar projesi kapsamında yerel yönetimler ile çalışan gruplarla iki adet odak 
grup çalışması yönetti.

Kaos GL Derneği'nin de katılımıyla "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 
Sözleşmesi" (CEDAW) için Birleşmiş Milletler'e 8. gölge rapor yazımı çalışmaları gerçekleştirildi.

Avrupa Konseyi ile çalışan LGBTİ+ Dernekleri, Avrupa Komisyonu Cinsel Yönelim Hakları Birimi, SES 
Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin "Kadın SES’i’’ Projesi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
(CİSST) Hapiste LGBTİ+ Birimi ile yapılan savunuculuk çalışmaları ile ilgili koordinasyon çalışmaları 
gerçekleştirildi.

2020 Aralık ayında cinsiyet/trans uyum operasyonlarının ticarileşmesi hakkında ortak açıklama 
yayımlayan LGBTİ+ dernekleri Ocak ayında cinsiyet/trans uyum operasyonlarında mağduriyet 
yaşayanların hukuki, psikososyal ve sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğunda ulaşabilmesi için 
transameliyatdestek@gmail.com e-posta adresi üzerinden dayanışma ağı kurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasına tepki gösterilmesi ile artan hedef gösterilmeler 
üzerine "#LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır" ve benzeri sosyal medya çalışmaları, kapatılan BÜKAK ve 
BÜLGBTİ+ Toplulukları ile dayanışma kampanyaları Kaos GL Medya ve İletişim Programı'nın da 
desteği ile gerçekleşti.

22 ülkeden 45 LGBTQİ ve feminist arşiv, müze ve tarih örgütü son 50 yılda queer tarihe ilişkin 
gelişmelere dikkat çeken bir mektup hazırladı. Türkiye’den de Kaos GL adına Aylime Aslı Demir’in 
imzaladığı mektup Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Libréation’da 8 Ocak’ta yayınlandı.

Feminizm alanındaki tartışmalara ve feminist mücadeleye katkı sunmayı amaçlayan Feminist Bellek 
web sitesi açıldı. Siteye Kaos GL'den Yıldız Tar, Selma Koçak ve Seçin Tuncel de katkıda bulundu.

Kaos GL medya ve iletişim Programı Koordinatörü Yıldız Tar LİSTAG, GALADER ve Boğaziçi 
Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü LGBTİ+ örgütlerine ve Medyascope vb. medya kuruluşuna  
iletişim stratejileri ve etkinlik programlama gibi alanlarda uzman desteği sundu.

Kaos GL Derneği İdari ve Mali İşler Birimi ve İnsan Hakları Programı  ise Üniversiteli Kuir Araştırmaları 
ve LGBTİ+ Dayanışma (ÜniKuir) Derneği'ne idari işleyiş, genel kurul hazırlığı ve kaynak geliştirme 
alanlarında uzman desteği sağladı.  Kaos GL Derneği İdari ve Mali İşler Birimi  Ocak ayında Bursa 
Özgür Renkler Derneği'ne de idari işleyiş alanında uzman desteği sundu. 

Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği'nin psikososyal destek programına düzenli destek sundu.

kaosgldernegi.org
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AKADEMİ & 
KÜLTÜR 

Kaos GL Derneği 2020 Yılı Faaliyet Raporunu  yayımladı.

Kaos GL Derneği 2020 Medya İzleme Raporu'nu yayımladı. 11  bölümden oluşan raporda bütün bir 
yıla dair anahtar bulgular ve nefret söylemi oranlarının yanı sıra; gazete bazlı incelemeler, yıllara 
göre karşılaştırmalı tablo, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri, olumlu haber kupürleri, temel 
kavramlar, sıkça sorulan sorular ve ifade özgürlüğü üzerine bilgi notu da yer aldı. Rapora göre 
"Nefret söylemi ve ayrımcı dil oranı yüzde 61, medyadaki LGBTİ+ düşmanlığı siyasetle el ele 
gidiyor, organize nefret kampanyaları yükselişte!"

Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı 2  2020 
Sosyal Medya Raporu’nu yayımladı.

Kaos GL Derneği, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için “L GBTİ+ Öğrencileri Aile 
ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzu yayınlandı. Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanı 
Efsun Sertoğlu’nun hazırladığı kılavuzun kapak fotoğrafı ise Kaos GL'den Aslı Alpar'a ait.

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, 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 paylaşıldı.

İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın   2020 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. Raporlar, derneğin resmi internet sitesi kaosgldernegi.org’da incelenebilir.

Kaos GL Derneği Aralık 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. Detaylı bilgi için 
danismanlik@kaosgl.org' a mail atmanız yeterli.

Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve Kaos GL Derneği ile bağlantıya geçmek 
isterseniz  bilgi@kaosgldernegi.org  adresine mail atmanız yeterli.

kaosgldernegi.org



Kaos GL erneği ukuki  sosyal  askerlik ve sikososyal destek aşta olmak üzere irçok alanda 
mülte i ve ürkiyeli LG lara danışmanlık izmeti sağlamaya O ak de de devam etti.

anışmanlık almak isteyen LG lar Kaos GL ile  danisma kaosgl.org  adresi üzerinden 
iletişime geçe ilir.

aşka ir aile mümkün  sözüyle i tiyaç duyanlara danışmanlık veren LG ların aile ve 
yakınlarının örgütlendiği LG  aile gru larının listesine   uradan

LG  mülte ilere danışmanlık sağlayan örgütlerin listesine   uradan  

 danışmanlığı veren kurumların listesine  uradan

ürkiye nin arklı kentlerinde LG ların ukuki  sikolo ik ve sosyal i tiyaçlarına yönelik 
danışmanlık izmeti veren derneklerin listesine ise  uradan ulaşa ilirsiniz.

DANIŞMANLIK

kaosgldernegi.org
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https://kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-3
https://kaosgl.org/haber/danisabilir-miyiz-4

	Blank Page

