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Biraradayız 

  

                  (Mijke Van Der Drift ile Transfeminizm söyleşisi)                       (Biraradayız Maçı) 

Ankara’da LGBTİ+ etkinliklerine getirilen süresiz yasağın ardından festivalin ana 

ayağını İstanbul’a taşıyan KuirFest, Ankara’da bulunan 18 bileşen ile birlikte 

Biraradayız etkinliklerini gerçekleştirdi. 12-17 Ocak boyunca süren Biraradayız 

etkinlik programında film gösteriminden maça pek çok etkinlik yer aldı. 

 

 

 

 



KuirFest ile Dayanışma: Eşzamanlı Film 

Gösterimi 

 

Ankara’da getirilen yasağın ardından, KuirFest’in açık bir şekilde Ankara’da 

gerçekleştirilememesi nedeniyle İstanbul’un iki yakası olmak üzere Antalya, 

Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli ve Mersin’de 13 Ocak tarihinde eşzamanlı 

gösterim düzenlendi.  

 

 

(Düzenlenen dayanışma gösterimi afişlerinden) 

 

 



 

 

7. Pembe Hayat KuirFest 

 

Pembe Hayat KuirFest, 26-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da İDEA Kadıköy, 

Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Tütün Deposu’nda takipçileriyle buluştu. Festival 

yedinci yılında hem dünyanın her köşesinden kuir sinema örneklerini 

sinemaseverlerle buluşturdu , hem de takipçileriyle birlikte mücadelenin 

bugününe ve geleceğine dair cümleler kurdu. 

  

(Sansürün Sınırın Ötesinde: Türkiye ve Ermenistan’da LGBTİ Mücadelesi ve Cins Adımlar Yürüyüşü’nden 

görüntüler) 

Festival programında, her yıl olduğu gibi dünya festivallerinde dikkat çeken 

uzun metraj kurmaca yapımlar, belgeseller, sinema tarihine damgasını vuran 

kült yapımlar, Türkiye’den kuir filmler ve özel seçkiler yer aldı. 

 

 



 

 

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan 

Hakları İzleme Raporu 

 

 

Raporda nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir 

veritabanı bulunmadığı için; medyaya yansıyan ve Kaos GL ile Pembe Hayat 

Dernekleri’nin kendi ağlarından eriştiği ve haberleştirdiği vakalar yer alıyor. 

 

 

 

 

 



 

 

KuirFest Eskişehir Film Gösterimi 

 

KuirFest ve ASAM ortaklığı ile `Türkiye`den Kuir Kısalar` gösterimi 24 Şubat’ta 

Türkiye`den Kuir Kısalar seçkisi gösteriminin ardından “Homur Homur” filmi 

yönetmenleri ile söyleşi düzenlendi.  

 

 



 

 

#DireneSesVer Kampanyası  

 

(Aslı Alpar’n çizimi) 

 

Tutuklu yargılanan trans kadın Diren Coşkun için yürütülen kampanyaya, 

Pembe Hayat Derneği çektiği kampanya videosu ile destek verdi. 

“Dayanışmayı büyüt, Diren’e ses ver” diyen dernek aktivistleri, video ile 

Diren’in beraatini istedi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1637/diren-coskun-olum-orucuna-basladi
https://www.facebook.com/www.pembehayat.org/videos/10155392164756045/


 

 

3 Mart: Alternatifleri Örüyoruz 

 

Pembe Hayat Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü kapsamında, 

Ankara’da getirilen yasağın ardından canlı yayın etkinlikleri düzenledi. 3 gün 

boyunca süren etkinlik programında, hukuki boyut, deneyim aktarımı ve cinsel 

sağlık alanları odak olarak belirlendi. 

 



 

 

 

Kondom Verileri 

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Ocak-Şubat ayları arasında 

toplamda 62 kişiye yaklaşık 9.300 adet kondom dağıttı. 

 

Stratejik Dava 

KuirFest, Pera ve British Council ortaklığı ile gerçekleştirilmesi planlanan, 12 

Ocak'a ertelenip ardından yasaklanan 'Kuir Kısalar'gösterimi ile ilgili Pembe 

Hayat derneğinin Kamu Denetçiliği başvurusuna incelenemezlik kararı geldi. 

 

Ocak-Şubat-Mart Medya Nefret Raporu 

Türkiye'nin pek çok şehrinde nefret saldırıları devam ediyor. Pembe Hayat 

Derneği web sitesine girilen haberlere göre, biri nefret cinayeti olmak üzere 9 

nefret saldırısı yaşanırken, 1 trans kadının ölümü şüpheli ve 2 trans kadın ise 

intihar etti. 

 

Dernek, son 3 ayda medyaya yansıyan haberlerden derleme bir rapor 

yayımladı. 

 

 

 

 

 

http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1675/pembe-hayat-kondom-verilerini-acikladi
http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1679/pembe-hayatin-kamu-denetciligi-basvurusuna-incelenemezlik-karari
http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1695/2018in-ilk-3-ayinda-1-supheli-olum-9-nefret-saldirisi-ve-2-intihar


 

 

 

KuirFest Denizli 

    

                                                                        (Düzenlenen piknikten görüntü) 

21-22 Nisan tarihleri arasında KuirFest 3. kez Denizli’deydi! ASAM ve Denizli 

LGBTİ+ Aileleri ortaklığı ile gerçekleştirilen KuirFest Denizli’de pek çok etkinlik 

yerelde yaşayan Türkiyeli ve mülteci LGBTİ+’lar ile buluştu. 

KuirFest Mersin 

      

                                                                                     (Kuir Kahvaltı) 

3. kez Mersin’de olan festival, yerelde faaliyet yürüten Muamma LGBTİ+ 

Derneği ile düzenlenen “Muamma’yı Konuşuyoruz” etkinliği ile Mersin’e 

damgasını vurdu! 

 

 

 

 

http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1730/pembe-hayat-kuirfest-mersindeydi


 

 

 

 

Ankara Yasakları Davası 

Pembe Hayat'ın Ankara'daki 'LGBTİ+ etkinlik yasağına' ilişkin davasında Ankara 

13. İdare Mahkemesi avukatları dinledi. Pembe Hayat ve Kaos GL'den 

avukatlar yasak kararının ayrımcı olduğunu, ifade ve dernek kurma 

özgürlüğünü ihlal ettiğini anlattı. 

 

Pembe Hayat Başkent Üniversitesi’ndeydi 

 

Pembe Hayat, Başkent Üniversitesi'nin 12-13 Mayıs tarihleri arasında 

düzenlediği Kadın Çalıştayı'nın 'Toplumsal Cinsiyet ve LGBTİ' oturumundaydı. 

Pembe Hayat Derneği adına katılan ve konuşmacı olan Arjin Deniz, Tıp 

Fakültesi öğrencileri ile birlikte sağlıkta homofobi ve transfobiyi konuştu. Trans 

bireylerin sağlığa erişimini, maruz kaldığı hak ihlallerini tartışan katılımcılar, 

sağlığa erişim hakkının herkesin sahip olduğu ve vazgeçilemeyen bir hak 

olduğunu söyledi.  

 

 

 

 



İşçi Filmleri Festivali’nde KuirFest filmleri 

 

İşçi Filmleri Festivali tarafından düzenlenen festivalin Ankara ayağında, 

KuirFest’in yasaklanan filmleri için 9 Mayıs günü “Gökkuşağı Altında Film Günü” 

ismiyle festival filmlerine ayrıldı! Gün içerisinde Gacı Gibi, Onun Hikayesi, Şugar 

Çarkı, Havadan Sudan ve Mr. Gay Syria gösterimleri düzenlendi. 

 

KuirFest İngiltere’de! 

 

Cambridge Üniversitesi tarafından “Filmler Aracılığıyla Kuir Direniş” ismiyle 

düzenlenen panelde, Orta Doğu’daki LGBTİ+ hareketi üzerine konuşuldu. 

 

          (KuirFest 7. sene takviminden) 

Goldsmiths Koleji’nde düzenlenen “Sessiz Kalma Hakkı?” isimli panelde, 

festivalin yasaklarla karşılaşması ve direnişi üzerine konuşuldu. 



Pembe Hayat Geleneksel İftar Yemeği 

 

 

Ankara’da yaşayan LGBTİ+’lar, Pembe Hayat’ın her sene düzenlediği iftar 

yemeğinde bir araya geldiler. Yaklaşık 90 kişinin katıldığı iftar yemeğinde, 

gündelik yaşamlarında yaşadığı sıkıntıları ve Ankara’da Valilik tarafından 

uygulanan LGBTİ+ etkinlikleri yasağı üzerine konuşan LGBTİ+’lar, iftar yemeğinin 

ardından yaklaşan seçim sürecinde adaylardan LGBTİ+ hakları adına neler 

beklediklerini konuştu. 

 

 

 

İftarda bir araya gelen translar, yaklaşan seçimlerle ilgili Pembe Hayat 

mikrofonuna konuştu. Translar "ayrıcalık değil, eşitlik" istiyor, "herkes gibi sokağa 

çıkabilmek, iftar çadırına gidip yemek yiyebilmek..." 



 

 

  KuirFest Berlin           

Pembe Hayat KuirFest, bi’bak ortaklığı ile 6 haftalık yoğun programıyla 

Berlin’deydi! Açılış etkinliklerinin ardından her hafta bir film gösterimi ve Q&A ile 

Berlin’de olan festival, Berlinli takipçileriyle ücretsiz bir şekilde bir araya geldi. 

 

KuirFest Atina 

 

Pembe Hayat KuirFest, festivalin unutulmaz filmleri ile gezmeye devam ediyor. 

İstanbul’dan yola çıkıp; Eskişehir’e, Denizli’ye ve Mersin’e filmlerini taşıyan 

KuirFest, 6 haftalık yoğun programlı Berlin gösterimleriyle eş zamanlı olarak 

Atina’daydı! 

Atina ve Epidaurus Festivali kapsamında gerçekleştirilen afrodit* kadınların 

hikayeleri* kadınların bedeni* kadınların politikası* kadınların dilleri* kadınların 

imajları* başlıklı etkinlik kapsamında 14-17 Haziran tarihleri arasında pek çok 

film gösterimi, video performansları, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirildi. 

 



 

KuirFest İsveç 

 
KuirFest, 20-21 Haziran tarihleri arasında İsveç’in iki şehrinde film gösterimi ve 

söyleşi düzenledi. Stockholm’de düzenlenen film gösterimi, odağına mülteci 

LGBTİ+’ları alarak oradaki mülteci LGBTİ+’lar ile film sonrası söyleşi 

gerçekleştirdi. 

 

 

 



 

 

İstanbul Onur Yürüyüşü  

İstanbul’da 26. kez düzenlenen LGBTİ+ Onur Haftası’nın son gününde 

gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü ile ilgili “Canlı Canlı Haber” oluşturuldu. Pembe 

Hayat’ın Ankara’dan yola çıkan 4 aktivisti, canlı canlı Onur Yürüyüşü’nde 

yaşananları takipçileri ile paylaştı. 

 

 

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında “Kampüs İçerisinde Trans 

Deneyimleri” başlıklı bir söyleşi yapıldı. Pembe Hayat işbirliği ile yapılan 

söyleşiye, Orkun Aras Coşkun, Kardelen İlerisu ve Arjin Deniz katılarak öğrencilik 

deneyimlerini, okulda yaşadıklarını ve hala yaşamakta olduğu zorlukları 

aktardılar. Deneyim aktarımından sonra katılımcıların soruları ile interaktif bir 

şekilde gerçekleşen söyleşide, okuldan iş hayatına transların var olduğu ve 

ihlale maruz kaldığı pek çok alan üzerine konuşuldu. 

 

 

 

 

http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1825/istanbul-onur-yuruyusu-bugun-saat-1800da-guncelleniyor


 

 

 

 

 

 

Kondom Verileri 

Pembe Hayat Derneği, 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan temin 

ettiği kondomları ücretsiz bir şekilde dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz üç 

ay içerisinde 62 kişiye toplamda 9.300 adet kondom desteği sağlayan dernek, 

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 75 kişiye 16.800 adet kondom dağıttı. 

 

Danışmanlık Verileri 

Pembe Hayat Derneği, Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında sunduğu 

danışmanlık hizmeti verilerini açıkladı. Toplam 245 kişiyle 991 görüşme sağlayan 

dernek, pek çok alanda danışmanlık hizmeti sunuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aşure Günü 

 

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü, Karbela'da çekilen acıları 

anmak ve büyük acılar ve katliamlar olmamasını dilemek için biraraya gelinen 

Aşure Günü'nde Pembe Hayat Gönüllüleri bir araya geldi. Bir araya gelen 

aktivistler hem sohbet ettiler hem de birbirlerine bilgi aktarımında bulundular. 

 

Trans Kampı 

  
Pembe Hayat Derneği, 6 senedir düzenlemekte olduğu Trans Kampı'nın 

yedincisini 24-29 Eylül tarihlerinde 30 transın katılımıyla gerçekleştirdi. Pek çok 

farklı şehirden trans kadın ve trans erkeğin katıldığı kamp, pek çok atölyeye ev 

sahipliği yaptı. 



  

 

 

 

Kondom Verileri 

Pembe Hayat Derneği, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı kondom verilerini 

açıkladı. Üç aylık süre zarfında dernek tarafından 89 kişiye 14.600 adet 

kondom dağıtıldı. 

 

Translar ile Strateji Toplantısı 

 

Bekçi şiddetiyle ilgili Pembe Hayat üyesi trans kadınlar bir araya geldiler ve 

strateji toplantısı aldılar. Hukuki anlamda mücadele vereceklerini dile getiren 

translar, bekçi ve polis şiddetine karşı yaşamı savunacaklarını dile getirdi. 

  

Av. Emrah Şahin'in de katıldığı toplantıda, translar yasal hakları konusunda 

bilinçlendirildi ve hukuki sürece dair bilgiler verildi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pembe Hayat Youtube’da 

Pembe Hayat Derneği, Ekim’de yayımladığı tanıtım videosu ile Youtube kanalı 

açtığını duyurmuştu. Lubunyaların nefes alabileceği alanlar açıp alternatif 

direniş yöntemleri geliştirmeyi hedefleyen dernek, geçtiğimiz gün “Ah Sosyal 

Medya” başlıklı ilk videosunu yayımladı. 

 

Seyhan Arman’a Ödül 

 

Çankaya Belediyesi’nin 25 Kasım programı kapsamında Seyhan Arman 

Küründen Kabare ile Ankara’daydı. Pembe Hayat’ın 2017 20 Kasım 

etkinliklerinin Ankara yasağı ile iptal edilmesi nedeniyle verilemeyen Dilek İnce 

Nefret Suçları ile Mücadele Onur Ödülü, Arman’a Küründen Kabare 

sahnesinde verildi. 

 

 

 



 

 

 

 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma 

Haftası Etkinlikleri 

  

Pembe Hayat, bu yılki 20 Kasım etkinliklerini Ankara Valiliği’nin Ankara’da 

LGBTİ+ etkinliklerini süresiz olarak yasaklaması nedeniyle İstanbul’a taşıdı. SPoD 

LGBTİ+ ortaklığı ile gerçekleştirilen iki günlük etkinlik programında 

resepsiyondan film gösterimine pek çok etkinlik yer aldı. Yoğun katılımlı geçen 

etkinlik programını, 10 farklı şehirden ve örgütten gelen LGBTİ+ aktivistleri de 

takip etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KuirFest yeniden Berlin’deydi 

Pembe Hayat KuirFest 12 Aralık Çarşamba günü bi’ bak ev sahipliğinde ve bu 

kez Ortadoğu ve Asya üzerine disiplinlerarası çalışmalara odaklanan Leibniz-

Zentrum Moderner Orient (ZMO) ortaklığıyla Berlin’deydi. ZMO tarafından 

düzenlenen panel serisinin bir parçası olarak tasarlanan etkinlikte, Pembe 

Hayat KuirFest’ten Esra Özban’ın hazırladığı, Türkiye’den kuir kısaların yer aldığı 

seçki gösterildi. 
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0312 433 85 17 

0532 462 17 05 

 

bilgi@pembehayat.org 

 

 


