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İnsan Hakları Faaliyetleri
17 Mayıs Derneği, iklim adaleti ve toplumsal cinsiyet ile ilgili
bilgilenmek ve atılabilecek adımları konuşmak üzere Türkiye’d eki
LGBTİ+ dernekleri ile iki günlük “İklim Krizi Çalıştayı” düzenledi.
17 Mayıs Derneği, Kaos GL ile ortak HIV Çalışma Grubu olan Pozitif
ortaklığında “HIV - 101 Atölyesi” gerçekleştirdi.
Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri ortak Toplumsal Cinsiyet Çalışma
Grubu, İnter Dayanışma ortaklığında “İnterseks Farkındalık Toplantısı”
gerçekleştirdi.
17 Mayıs Derneği'nin hazırladığı Çankaya Kent Masalları Raporu’n un
lansman etkinliği; belediye eşitlik birimi, semt meclisi, kent konseyi
gibi yerel mekanizmalardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti.
Türk Psikologlar Derneği LGBTIQ+ Birimi’n in düzenlediği yaşayan
kütüphane çalışmasına non-binary kitap olarak katılım gösterildi.
Yaklaşık 4 saat süren etkinlikte deneyim paylaşımı yapıldı ve 17 Mayıs
Derneği’n in faaliyetleri aktarıldı.
17 Mayıs Derneği Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü
Anjelik Kelavgil, Ayrancı Semt Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak
yerel yönetim çalışmalarını sürdürdü.
Freedom House adına Türkiye'deki sivil toplumun ihtiyaçlarına dair
mülakat gerçekleştirildi. Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformu’n un
yıllık gösterge izleme toplantısına ve Kaos GL’n in Holocost Anma
etkinliği “Soykırımın Katmanları”na katılım gösterildi.
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Açık Radyo’n un “Hikayenin Her Hali” programına konuk olunarak 17
Mayıs Derneği'nin yaşlılık çalışmaları ile yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+'ların
durumu üzerine röportaj verildi. Yine Açık Radyo’d a yayımlanan “Yeşil
Havadis” programına konuk olunarak 17 Mayıs’ı n iklim çalışmaları
anlatıldı.
Yeşil Gazete’n in “1 Nokta 5” podcastine konuk olunarak 17 Mayıs
Derneği tarafından hazırlanan LGBTİ+'lar için iklim krizi kılavuzu ve
iklim krizinin LGBTİ'ları nasıl etkilediği üzerine konuşuldu.
Ayrancı Semt Meclisi, Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi, Sivil Toplum
Diyalogu Derneği, Kaos GL, Engelli Kadın Derneği, Herkes İçin Güvenli
Kent Ankara (HİGKA), Danimarka Büyükelçiliği, ATO LGBTİQ Çalışma
Grubu, 17 Mayıs Yoksulluk Çalışma Grubu, 17 Mayıs ve Kaos GL Eşitlik
Grubu, 17 Mayıs ve Kaos GL Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu, 17
Mayıa ve Kaos GL HIV Çalışma Grubu Pozitif Alan ve ruh sağlığı
çalışanlarıyla toplam 14 koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdi.
4 tanesi mentörlük kapsamında olmak üzere, 5 örgüte toplam 10 kez
uzman desteği sunuldu.
Ocak ayında “Suç Duyurusunda Bulunma Yolları Hakkında Bilgi Notu”
yayımlandı.
“Yaşlı LGBTİ+lar: Dünyada ve Türkiye'de Durum”, “HIV ile Yaşayan
LGBTİ+ların İnsan Hakları Raporu” ve “Yaşlı LGBTİ+ların Hakları ve
Sorunları ile Dünyadan Örnekler” yayınlarımızdan LGBTİ+ örgütlerine
toplam 120 adet gönderdik.
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Ocak ayında ; 17 kez hukuki danışmanlık, 47 kez psikolojik
danışmanlık, 38 kez sosyal hizmet 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,

OCAK 2022

DANIŞMANLIK

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 ve
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.

