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İYİ Kİ DOĞDUK

“Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı
akşamlar, ısınırsın.
Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse, sen
osun.
Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma,
ciğer kendini en çabuk onaran organ, valla bak, aklında bulunsun.
Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor, ama kimbilir, birazdan
uzanıp dokunursun.”
Birhan Keskin, Kargo

İki yıl önce bugün yola koyulduk. Acayip bir dünyanın tam orta
yerine düştük. Salgının hayatlarımızı esir aldığı günlerde; güçlenmek
ve güçlendirmek için çalışmaya başladık. Bu iki yılda o kadar çok yol
kat ettik, o kadar çok engeli alıp bir araya geldik ki… Dönüp geriye
baktığımızda sesimize ses katan, mikrofonu elinden koparılan
LGBTİ+’l arın şarkılar söylemesi için sahne kuran tüm dostlarımıza,
yol arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.
Dertlerimize derman olmak, başı sıkışan her lubunyanın bir satır
ötesinde durmak, var gücümüzle umudumuzu çoğaltmak için
çalıştığımız iki koca yılı devirdik. LGBTİ+’l arın her gün, her an
toprağa ektiği umuda su vermek için çabaladığımız yolculuğumuzun
ikinci yaşında direnciyle, yaşama sevinciyle, hayatına sahip çıkma
çabasıyla yolumuzu açan her lubunyaya teşekkürü borç biliyoruz.
Buralara, hayatlarımıza umutlu günler koymaya devam edeceğiz.
Çünkü lubunyaların karanlık ve soğuğa karşı inadı neyse, biz de
oyuz. Doğum günümüz, LGBTİ+’l ara ulaştığımız her gündür…
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Şiddetsizlik projesinin üçüncü
etkinliği olan “Şiddetsiz Eylem
ve Kampanya Örgütleme
Atölyesi”, Ankaralı aktivistler

İnterseks Çalışma Kampı

ile gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. İnterseks

Lubunyalar için iş hayatına

Türkiye’d en ve 17 Mayıs

hazırlık atölyesi

Derneği’n den aktivistler

gerçekleştirildi.

Türkiye’d eki interseks hak

Arapça konuşan mülteci

savunuculuğu çalışmalarını

LGBTİ+'lara yönelik üç adet

değerlendirdi ve gelecek

aktivizm atölyesi

rotasını çizdi.

gerçekleştirildi.
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LGBTİ+’l arı kendi hikayelerini yazmaya teşvik etmek, hak temelli
haberciliği yaygınlaştırmak için düzenlenen LGBTİ+ Medya Okulu’n un
beş haftalık programı Eylül ayında başladı.
40+ Lubunya İnisiyatifi’n in tanışma toplantısı organize edildi.
Toplantıda gelecek dönem planlamalarına da yer verildi.
17 Mayıs Derneği'nin sürmekte olan anket çalışması kapsamında
LGBTİ+'ların Çankaya'da Sağlık Hizmetlerine Erişimi hususunda
derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi.
Kaos GL'nin 27. yılı sebebiyle düzenlenen Kaos GL Dergisi
söyleşilerinin Diyalog sayısı söyleşisinde 17 Mayıs adına Anjelik
Kelavgil LGBTİ’l ar arası iletişim ve lubuncadan bahsetti.
Medyascope, Ayrancım Gazetesi ve Bianet’e 17 Mayıs Derneği’N in
kuruluş yıldönümü vesilesi ile röportajlar verildi. Biamag ile yaşlı
LGBTİ+ hakları üzerine söyleşi de yapıldı.
Balamoz Şugardır projesi kapsamında Esmeray ile Yıldız Tar,
“Yaşlanmadan Hikayeler” başlıklı İnstagram canlı yayınını
gerçekleştirdi. Proje kapsamında Yıldız Tar ile Anjelik Kelavgil “30+
Lubunyalar” konulu bir canlı yayın daha gerçekleştirdi.
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Yeni gönüllü adayları ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı, Eşitlik Çalışmaları Derneği,
Genç Hukukçular Derneği, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Platformu
(CİSU), Kaos GL Derneği, Uluslararası Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel,
Trans, Queer & Interseks Gençlik ve Öğrenci Örgütü (IGLYO),
Pozitif Yaşam Derneği, Heinrich Böll Stiftung Vakfı Brüksel ve
Türkiye, Çankaya Kent Konseyi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Derneği (STGM), Sıfır Ayrımcılık Derneği, Yeryüzü Kalkınma
Kooperatifi, Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), Ankara Yerel
Eşitlik İzleme Platformu (YEİP), Uluslararası Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği - Avrupa (ILGA Europe),
Herkes İçin Güvenli Kent Ankara Projesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme
Derneği (CEİD) ve İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı ile
toplam 40 koordinasyon faaliyet gerçekleştirdi.
Antalya Biz Derneği, Bursa Özgür Renkler Derneği, Genç Hukukçular
Derneği, Gökkuşağı Aile Derneği (GALADER), Muamma LGBTİ+, Ters
Dergi, SPoD, ÜniKuir Derneği’n e toplam 15 kez uzman desteği
sunuldu.
LGBTİ+ alanındaki çalışmalara iki kez akademik danışmanlık
sunuldu.
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LGBTİ+ alanındaki çalışmalara iki kez akademik danışmanlık
sunuldu.
17 Mayıs Derneği, Kaos GL Derneği ile beraber eylül ayında
• “Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Başvuru Yöntemleri
Hakkında” ve
• “Türkiye’d e Turist Vizesi veya İkamet İzni ile Bulunan Yabancıların
Adil Yargılanma
Hakkına İlişkin” iki adet bilgi notu yayımladı. yayımladı.
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MAN
LIK
Eylül ayında
20 kez hukuki
danışmanlık
29 kez psikolojik
danışmanlık
29 kez sosyal hizmet
danışmanlığı
52 kere ise esenlik
danışmanlığı sunuldu.

Kendine ve çevreye açılma süreçleri, LGBTİ+ kavramlarına dair
sorular, cinsiyet uyum süreci, askerlik muafiyet süreci, cinsel yolla
aktarılan enfeksiyonlara dair sorular, sosyal hizmet kurumları
hakkında bilgi edinme ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyulan diğer
konular ile ilgili sosyal hizmet danışmanlığı almak isteyen LGBTİ+lar
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Bireysel, ilişkisel ya da toplumsal nedenlerle hissedilen kaygı ve
endişe damgalama/önyargı/ayrımcılık nedenli psikolojik ve
ilişkisel/sosyal problemler, stresle başa çıkma, kişiler arası
problemler, her türlü şiddet deneyimi, zorbalığa ve mobbinge maruz
kalma, açılma süreci, sosyal izolasyon ve dışlanma ve benzeri
alanlarda psikolojik danışmanlık almak isteyen LGBTİ+lar,
Huzurevleri ve bakımevleri ile ilgili süreçler, çalışma hakkına
erişemeyen ve engelli LGBTİ+ların emeklilik hakları, cinsiyet uyum
ve kimliğin hukuken tanınması süreci, resmi kimlik değişikliği
sonrası transların hakları, HIV ile yaşayanların çalışma hakları, işten
çıkarılma, iş yerinde maruz kalınan mobbing ve HIVfobiye maruz
kalma, HIV ile yaşayanların ilaca/tedaviye/sağlığa erişimde
karşılaştığı ayrımcılıklar, HIV ile yaşayanların aileleri, partnerleri ve
çevreleri tarafından maruz bırakıldığı ayrımcılık, askerlikten
muafiyet sürecinde yaşanan problemlere ilişkin hukuki yollar, hasta
hakları ve başvuru yolları, LGBTİ+ların miras hakkına erişimi gibi
alanlarda hukuki danışmanlık almak isteyen LGBTİ+lar
17mayis.org'tan psiko-sosyal ve hukuki destek başvuru formunu
doldurabilirler. COVID-19 pandemisi nedeniyle danışmanlık
faaliyetleri yüz yüze değil yazılı, sözlü ve görüntülü görüşmeler ile
yürütülmektedir.

