
22. LGBTİ İstanbul Onur Haftası Programı 

 

23 HAZİRAN PAZARTESİ 

  

13:30-14:30: FĠLM GÖSTERĠMĠ VE SÖYLEġĠ: DĠKKAT OKUL'DA TRANS VAR! 

YER: LAMBDAĠSTANBUL 

Heteroseksüelliğin kutsandığı, LGBT olmanın çoğunluk tarafından "hastalık" olarak algılandığı bir 

ülkede, altı trans erkeğin okul yıllarında nelere maruz kaldıklarını anlatan filmin sonunda yönetmen 

BarıĢ Sulu ile film üzerine söyleĢi yapılacak. 

  

15.00 PANEL: LGBTĠ MAHPUSLAR 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

Adalet Bakanlığı'nın Nisan 2014 tarihli verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 95 LGBTĠ mahpus 

tutuluyor. Bu mahpusların fiili tecrit hali baĢta olmak üzere, sağlığa eriĢimlerinde, sosyal yaĢama 

dahil edilmelerinde, kendilerine özgü ihtiyaçlarının karĢılanmasında ciddi sorunlar yaĢadıkları ortaya 

konulmuĢ durumdadır. Bu sorunlar bir yana özellikle son aylarda trans mahpuslara iliĢkin taciz ve 

tecavüz iddiaları da gündemden düĢmemektedir. Bu panel çerçevesinde LGBTĠ mahpusların 

durumlarını ve sorunlarını anlamaya, Adalet Bakanlığı'nın "LGBTĠ hapishanesi" projesini tartıĢmaya 

ve var olan sorunlara çözüm önerileri sunmaya çalıĢacağız. 

  

Mustafa Eren (CISST) 

Av. Rozerin Seda Kip (SPoD) 

Deneyim Aktarımı Rosi Da, Nese 

  

17.00 DĠRENĠġ YÖNTEMĠ; BELGESEL SĠNEMA 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

DireniĢ Yöntemi; Belgesel Sinema 

Son dönemde Türkiye'de belgesel sinema daha önce girmeye pek de cesaret edemediği mevzulara 

profesyonel bir bakıĢla el attı. Travesti terörü, Yürüyoruz gibi filmler bireysel çabalarla ortaya 

çıkmıĢ filmlerdi. Ancak son iki yılda üst üste izlediğimiz queer belgesel filmler yeni bir kapının 

yollarını açtı. Acaba belgesel sinema "görünürlük" yanı sıra bir "direniĢ" yöntemi olabilir mi? 

sorusunu hep birlikte kurcalayacağız. 

KonuĢmacılar; 

Can Candan (Benim Çocuğum) 

P. Ulas Dutlu (Voltrans) 

Marıa Bınder (Trans-X) 

  

19.00  PANEL: TÜRKĠYE'DE LGBTĠ BĠREYLERĠN EBEVEYN OLMASI YASAL/ TOPLUMSAL OLARAK 

MÜMKÜN (MÜ?) 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

Türkiye'de eĢcinsel evlilikler, birliktelikler yasal açıdan tanınmıyor. Bir bireyin evlat edinmesi 

durumunda açık olarak eĢcinsel veya trans olması bir engel. Trans bireyler ameliyat sürecinden 

geçmek isterlerse üreme yeteneğinden yoksun olma Ģartı var. Yasaların heteronormativite ile 

Ģekillendiği bu düzlemde LGBTĠ ebeveyn olmak mümkün mü? Yasaların köĢeye sıkıĢtırmaya çalıĢtığı 

LGBTĠ ebeveynler ve ebeveyn adayları kendilerine nasıl bir özgürlük alanı yaratabilir? 

  

21.30 QUEER MĠLANGA 

YER: ġARLO CAFE&PUB 

DJ: Faysal Tekoğlu 

EĢli dansların heteronormatif sınırlarına sığmayan queer tangocular ve yeni Ģeyler deneyerek 

tangonun sınırlarını zorlamak isteyen herkesin, kuir bir mekanda kendilerini rahat hissettikleri 



kıyafetleri giyerek, diledikleri kiĢiyle diledikleri rolde ve diledikleri zaman rol değiĢtirerek tango 

yapabilecekleri bir tango gecesi ile 22. LGBTI Onur Haftası'na merhaba diyoruz. 

  

21.00 TĠYATRO:  GARAJ - TĠYATRO KRAFT 

Enis Arıkan ve Güven Murat Akpınar‟ın oynadığı ve bir transın yılbaĢı gecesini konu alan Craft 

Tiyatro tarafından sahnelenen Garaj 23 Haziran 2014 Pazartesi saat 20.00‟de kendi sahnesinde 

Onur Haftası için oynayacak. *Tiyatro oyunları ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olup öncesinden 

rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon için adınız soyadınız ile birlikte 

lgbtonurhaftasi@gmail.com mail atılması gerekmektedir. 

  

24 HAZİRAN SALI 

13.00 TEMAS 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

LGBTĠ hareket yirmi yılı geride bırakmıĢken, Gezi DireniĢi ile taraftar gruplarından devrimci 

müslümanlara, toplumsal muhalefetin özneleriyle hiç olmadığı kadar temas etti. Bütün hareketler 

için karĢılıklı bir baĢkalaĢımın yolunu açan bu temas, yirmi yıllık çabayla birleĢince LGBTĠ hareketin 

kollektif özgüvenini hiç olmadığı kadar yükseltti. Peki Ģimdi ne olacak? Toplumsal muhalefette ve 

siyasal alanda mevcut LGBTĠ temsillerle yetinilecek mi - yoksa heteroseksizme karĢı, 

homofobi/bifobi/transfobi'ye karĢı daha geniĢ katılımlı, daha kitlesel bir mücadelenin imkanları elde 

edilmeye baĢlandı mı? Bu panelde hem Gezi öncesi, hem Gezi sonrası temas kurduğumuz 

toplumsal muhalefet özneleriyle deneyimlerimizi, bu bedensel, düĢünsel temasların ne ifade ettiğini 

ve gelecekte neler yapabileceğimizi konuĢmak istiyoruz. 

  

15.00: FORUM: DĠRSEK TEMASI 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

Panel sonrası tüm örgüt ve hareketlerden gelenlerle beraber temas üzerine konuĢmaya devam 

edeceğiz. 

  

17.30 PANEL: MÜSLÜMAN VE LGBTĠ VAROLUġLARI BĠR ARADA DÜġÜNMEK 

YER: FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZĠ 

Türkiye‟de Müslüman LGBTĠ olmak tahayyüllere sığmayan, anlam verilemeyen bir varoluĢ biçimi. 

Ġslam‟ın eĢcinselliği yasakladığı ve günah kabul ettiği varsayımından hareketle, Ġslam ve eĢcinsellik 

birbirini dıĢlayan, yan yana gelemez iki tezat gibi algılanıyor. Ancak bu egemen algıya karĢı, 

Ġslam‟ın ve cinsel çeĢitliliğin birbiriyle uyumlu olabileceğini savunan queer Müslümanlardan itirazlar 

yükseliyor. Bu panelde, heteroseksüel olmayan varoluĢlara Ġslam içerisinde özgürlük alanı açmaya 

çalıĢan Müslüman yaklaĢımları tartıĢacağız; Ġslam ve eĢcinsellik iliĢkisini beraberce yeniden 

düĢünmeye çalıĢacağız. 

  

KonuĢmacılar: 

Yrd. Doç. Dr. Irvin Cemil Schick 

ġebnem KeniĢ 

Eflatoon 

  

18.30 FILM GOSTERIMI: BLUE ĠS THE WARMEST COLOR / LA VĠE D‟ADÈLE 

YER: FRANSĠZ KULTUR MERKEZĠ 

Bu yılın 'Altın Palmiye' ödüllü filmi 'Mavi En Sıcak Renktir', iki kadın arasında geliĢen tutkulu bir aĢk 

hikâyesini anlatıyor. Tunus kökenli Fransız yönetmen Abdellatif Kechiche tarafından yönetilen filmin 

baĢrollerini Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos ve Catherine Salée paylaĢıyor. 

  

20.00 FĠLM GÖSTERĠMĠ : VOLTRANS 

YER: ġARLO CAFE&PUB 



Hem belgesel hem de bir sözlü tarih çalıĢması olan Voltrans'ta trans erkekler kendi hikâyelerini 

anlatıyorlar. Aligül‟ün, Sinan‟ın, Kanno‟nun ve diğerlerinin kimliklerini bulma, edinme ve yaratma 

hikâyeleri sadece LGBT bireyleri değil, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve cinsel kimlik konusunda kafa 

açmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. 

Yönetmen: P. Ulas Dutlu, Ozge Ozgun 

  

25 HAZİRAN ÇARŞAMBA / LKM +CEZAYİR 

13.00 YEREL YÖNETĠMLER: SĠYASET VE LGBTĠ /LKM 

YER: LEVENT KÜLTÜR MERKEZĠ 

 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri LGBTĠ hareketi için önemliydi. 5 ayrı siyasi partiden 12 LGBTĠ adayın 

çıktığı seçimlerde SPoD LGBTĠ Derneği tarafından hazırlanan LGBTĠ Dostu Belediyecilik Protokolü 40 

belediye baĢkan adayı tarafından imzalandı. Bugün Ġstanbul'da 3, Mersin'de 1 ilçe belediyesi LGBTĠ 

Dostu Belediye olmak yolunda ilerliyor. Bu panel seçimlerden bugüne sürecin nasıl yol aldığını ve 

önümüzdeki yıllarda neler olabileceğini tartıĢıyor. 

  

15.00 PANEL: ENGELLĠ LGBT / LKM 

YER: LEVENT KÜLTÜR MERKEZĠ 

Ülkemizde ve diğer geliĢmekte olan ülkelerde sakatlık politikaları bedenin kaybını eksiklik ve 

yükümlülük arasında kurdukları bağ ile bireye yüklemektedir. Toplum içerisinde sakat bedene 

yüklenen, sakat bedeni aynılaĢtıran bakıĢlar bedensel farklılıkları görmeyi reddetmekte, 

genelleĢtirmekte ve sakat bireyin cinsel yaĢantısını yok saymaktadır. Tüm sakat bedenleri eĢ değer 

kılan ve bedenleri kendi iradelerini aĢarak aseksüelleĢtiren ve cinsiyetsizleĢtiren bu bakıĢ açısı birey 

için engelleyicidir ve engellilik tanımının da yaratıcısıdır. Bu panel ile 'engelli' tanımı tartıĢmaya 

açılırken, engelli LGBTĠ'lerin eğitim, iĢ, toplumsal hayat ve birçok alanda karĢılaĢtığı hakim 

ayrımcılık politikaları ve pratikleri tartıĢılacak ve çözüm önerileri sunmaya çalıĢılacaktır. *Panelin 

iĢaret dili çevirisi yapılacaktır. 

  

KonuĢmacılar: 

Bülent Küçükaslan 

Nazmiye Güçlü 

Esra Güleç 

  

17.00 ATÖLYE:  “HIV/AIDS DEĞĠL ÖN YARGI ÖLDÜRÜR” 

YER: LAMBDAĠSTANBUL KÜLTÜR MERKEZĠ 

Günümüz koĢullarında HIV/AIDS tedavi ile kontrol edilebilen kronik bir sağlık durumu. Fakat ön 

yargılar HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin hayatlarını zorlaĢtırıyor ve hatta tedavi almaktan 

kaçınmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Kısaca HIV/AIDS değil ön yargılar 

öldürüyor. HIV/AIDS ile yaĢayanlara  destek faaliyetlerini yürüten Pozitif YaĢam Derneği'nin üyesi 

ve gönüllü danıĢmanı Yasin Erkaymaz ile enine boyuna HV/AIDS„i konuĢacağımız “HIV/AIDS & 

Doğrular-YanlıĢlar” Atölyesi 25 Haziran'da,,saat 17:00‟de Lambdaistanbul‟da… 

 19.00 TEA&TALK HOUR /LAMBDA 

YER: LAMBDAĠSTANBUL KÜLTÜR MERKEZĠ 

  

19.00 HORMONLU DOMATES KIRMIZI HALI 

20.00 HORMONLU DOMATES ÖDÜL TÖRENĠ 

Ġstanbul LGBTĠ Onur Haftaları'nın vazgeçilmez etkinliği Hormonlu Domates Ödülleri bu yıl 10. kez 

gerçekleĢtiriliyor. Yıl boyu homofobi ve transfobide birbirleriyle yarıĢmıĢ adaylar Onur Haftası 

boyunca oylanıyor, kazananlar ise ödül gecesinde belli oluyor! ġiĢli Belediyesi Kent Kültür 

Merkezi'nde gerçekleĢtirilecek ödül törenine LGBTĠ'lerle birlikte birçok sanatçı, politikacı, sivil 

toplum kuruluĢu da katılacak. Domatesleri fırlatmaya herkesi bekleriz! 

ÇıkıĢta ise NEO Club'da Hormonlu Eğlence! 



  

23.00 NEO CLUB : HORMONLU DOMATES PARTĠSĠ 

  

26 HAZİRAN PERŞEMBE / CEZAYİR 

13.00 ATÖLYE: POLĠMER KĠL- KENDĠ TAKINI KENDĠN YAP! 

YER: KOMġU KAFE 

Polimer oyun hamuruna benzeyen, kendi mutfak fırınınızda piĢirebileceğiniz bir tür sentetik kildir. 

Bu atölyede malzeme bilgisine dair bilgi alıp, iĢin püf noktalarını öğrenip gökkuĢağı rozetleri, takılar 

ya da küçük figürler tasarlayabilirsiniz. Sınırınız hayal gücünüz! 

* Etkinlik çocukların da katılımına açıktır. 

Atölye Kayıt: molehia@gmail.com 

Uygulayan: Ecemen 

  

14.00 PANEL: ĠRAN 

Türkiye birçok eĢcinsel ve transeksüel (LGBTI) mülteci için ikinci ev sayılıyor. AĢağılanma ve baskı 

nedeniyle kaçmak ve güvenli bir ülkeye varmak umuduyla Türkiye‟ye geliyorlar. Bu panelde Ġranlı 

lezbiyenler ve transexual ağı 6rang eĢcinsel ve transeksüel bireylerin yaĢama koĢullarını, Ġran'da 

hükmeden yasaların zorluğunu anlatıp, 3 yıl önce Türkiye‟de baĢlattıkları "cinsiyet değiĢim 

ameliyatı" adli Iran odaklı bir araĢtırmanın sonuçlarını paylaĢacaklar. 

  

KonuĢmacılar: 

Shadi Amin (6rang Koordinatörü) 

Raha Bahreyni (Iran eski adalet araĢtırmacısı) 

Roma (Lambdaistanbul gönüllüsü) 

  

  

15.00 PANEL: TÜRKĠYE‟DE ĠNTERSEKS OLMAK 

YER: CEZAYĠR SALONU 

LGBT Hareketine eklenen "Ġ"nin ne olduğunu merak edenler, bilip de daha fazlasını öğrenmek 

isteyenler, bu panelde bilim camiasında hermafrodit, halk arasında çiftcinsiyetli, erdiĢi, hünsa gibi 

isimlerle adlandırılan, biyolojik cinsiyet farklılıkları ile doğmuĢ interseks bireylerin ailede ve 

toplumda yaĢadıkları zorlukları, hayat hikayelerini ve örgütlenme mücadelelerini dinleyeceğiz. 

  

KonuĢmacılar: Zeynep, ġerife 

Moderasyon: Rosı 

  

17.00 SERGĠ FORUM 

 QUEER SANAT FORUM: Ġstanbul Onur Haftası kapsamında gerçekleĢen Nerden Nereye Sergisi'nde 

iĢeri olan sanatçılar ile Türkiye'deki queer sanatın imkanlarını tartıĢılacağı bir açık forum 

gerçekleĢtirilecek. Forum yeri internet üzerinden bildirilecek. 

  

18.30 KAMPÜSTE LGBT YAġAMI: "TÜRKĠYE VE YURTDIġINDAN PERSPEKTĠFLER" 

YER: STUDĠO-X, TOPHANE 

Üniversitelerde eğitim hayatına devam LGBT öğrenciler, kampüs yaĢantısını, okul ile iliĢkilerini, 

baĢarılarını ve diğer LGBT baĢlıklarını tartıĢıyor. 

*Etkinlikte simültane çeviri olacaktır. 

  

Ela Özer - Bilgi Üniversitesi 

Marvin Alvaro - New York Üniversitesi 

Necmettin Tuğkan Gündoğdu - Ġstanbul Üniversitesi 

Öktem Usumi - Boğaziçi Üniversitesi 



  

21.00 TĠYATRO - KADINLAR, AġKLAR, ġARKILAR 

YER ĠNTERNET ÜZERĠNDEN BĠLDĠRĠLECEKTĠR 

Trans kadınları hedef alan nefret cinayetlerini konu edinen ve üç farklı trans kadının hayatının 

Ahmet Melih Yılmazer tarafından canlandırıldığı Kadınlar, AĢklar, ġarkılar 26 Haziran PerĢembe 

günü, 20.00‟de Onur Haftası için oynayacak! *Tiyatro oyunları ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olup 

öncesinden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon için adınız soyadınız ile birlikte 

lgbtonurhaftasi@gmail.com mail atılması gerekmektedir. 

  

20:30 – 22:00  GÖSTERĠ  “KABĠLĠYET DÜġMANI LGBTĠ VE LGBTĠ-DOSTLARI” 

YER: HOLLANDA ġAPELĠ, ĠSTĠKLAL CADDESĠ, BEYOĞLU 

Katılımcılar: Zeynep Aksoy (piyano), AyĢe Diriker Sipahi (piyano), Berna Efeoğlu & Nihal Saruhanlı 

(beden perküsyonu), Buğra Giritlioğlu (piyano, gitar, vokal), Cem Gözel (vokal), Gülce Özen 

Gürkan (piyano, vokal), Robert Reigle (tenor saksafon), Serkan ġener (kaval). Farklı sanat 

dallarında performans sergilemeyi/izlemeyi seven LGBTĠ‟leri ve dostlarını bir araya getiren bir 

oluĢum. Kabiliyet ve mükemmelliğin yüceltilmediği, izleyici/katılımcı ayrımının olabildiğince ortadan 

kalktığı, kendiliğindenliğin teĢvik edildiği, farklı beceri düzeyinde insanların performans coĢkusu 

etrafında ortaklaĢtığı, ilham verici, samimi, huzurlu bir ortam... 

  

Etkinliğe gelecek misafirlerin 26 Haziran saat 14:00‟e kadar kabiliyetdusmanlari@gmail.com 

adresine haber vermeleri gerekmektedir. 

  

27 HAZİRAN CUMA / CEZAYİR 

13.00 ATÖLYE: AYI KADINLAR 

YER: CEZAYĠR SALONU 

KalıplaĢan rollerin dıĢına çıkmak, kendileri gibi olmak, fiziksel görünüm açısından maskülen, kıllı, 

kilolu, göbekli, iri yapılı ya da kaslı da olunabileceğini göstermek, rahat olmak isteyen, kendilerine 

dayatılan heteroseksist güzellik algısını kabul etmeyen Ayı Kadınlar, kendi güzellik anlayıĢlarını 

beyan edecekler. Bu duruĢu farkında olarak yada olmadan sergileyen ya da ayı kadınlarla tanıĢmak 

isteyen herkes atölyeye davetli. 

Düzenleyen: Ayı Kadınlar 

  

14.00 ANADOLU LGBTĠ YEREL ÖRGÜTLER 

YER: CEZAYĠR SALONU 

Türkiye'deki yerel LGBT örgütleri ile sıcak temas: Türkiye'nin her kentinde yeĢeren yerel örgütlerin 

üyeleri deneyimlerini konuĢacak ve aynı gökkuĢağının altında ne yapabiliriz sorusuna cevap 

arayacaklar. 

Katılanlar: Morel EskiĢehir, Keskesor, Antalya Pembe Caretta, Anka LGBT, Queer Adana, Mersin 

Yedirenk, Zeugmadi, Kars LGBT, Malatya Homofobi KarĢıtı Topluluğu, T-Kulüp, Dersim LGBTĠ 

GiriĢimi, Trabzon Mor Balık 

  

17.00 PANEL: EĞĠTĠMDE HETEROSEKSĠZM 

YER: CEZAYĠR SALONU 

Egemen olandan farklı cinsel kimlikler, Türkiye eğitim sisteminin her tür ve düzeyi için bir tabudur. 

Müfredat, ders kitapları, derslerde kullanılan görsel materyaller, kılık-kıyafet ile ilgili düzenlemeler, 

disiplin yönetmelikleri ve diğer hukuksal mevzuat, kadınlık ve erkekliğe dair kodların ve toplumsal 

cinsiyet rollerinin öğrencilere aktarılarak; erkek-kadın, heteroseksüel- eĢcinsel karĢıtlığına dayanan 

toplumsal cinsiyet rejiminin sağlamlaĢtırılması ve devamlılığı sağlanmaktadır. Panelde, LGBT 

Hareketi'nin içinden eğitimci ve öğrenciler bir araya gelerek hakim düzenin heteroseksizmi politik 

bir pedagoji sahası olarak inĢa etme çabası üzerinde durulacak, eğitimde cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliği bağlamında ayrımcı pratikler ve okul deneyimleri aktarılacaktır. 



AyĢe PanuĢ (Eğitim- Sen 3 Nolu ġube) 

Yasemin ġafak (Kaos GL) 

Esin Aksoy (Eğitim Sen Ġstanbul 1 Nolu ġube) 

Emre Demir (Liseli LGBTĠ) 

Irmak Keskin (Flu BaykuĢ) 

Moderatöler: Ada Köse (Eğitim Sen Ġstanbul 3 Nolu ġube), Damla Karaman (Eğitim Sen Ġstanbul 6 

Nolu ġube) 

  

19.00 PANEL: SEKS ĠġÇĠLĠĞĠ 

YER: CEZAYĠR SALONU 

Yeni görünmeye baĢlayan ama aslında görünmek\görülmek istenmeyen erkek seks iĢçiliği, devletin 

trans kadınlara uyguladığı ayrımcı tutumların seks iĢçiliği yapan/yapmak zorunda olan trans 

kadınlar perspektifinden deneyimleri ve dünyada seks iĢçiliği politikalarından örnekler, bu etkinliğin 

ana konularını oluĢturacak. 

  

Moderatör : ġevval Kılıç (Onur Haftası komite üyesi) 

KonuĢmacılar: 

Ferhat Yıldız ( Kırmızı ġemsiye) 

Merve  Çağlayan  (Trans DayanıĢma Ağı) 

  

21.00 FĠLM GÖSTERĠMĠ  PENNY ARCADE 

23.00 PARTY THE MEKAN  

  

28 HAZİRAN CUMARTESİ /CEZAYİR 

13.00 PĠKNĠK 

YER: MAÇKA PARKI 

Atölyeler, oyunlar ve dahası Maçka Parkı'nda, gökkuĢağının altında. 

  

14.00 ATÖLYE PARK;  DĠRENĠġTE AYAKTA KALMAK 

YER: MAÇKA PARKI 

Her geçen gün dozunu arttıran polis Ģiddetine karĢı gerçekleĢtirilen direniĢte kendimizi ve 

yanımızdakileri korumak için alınabilecek pratik önlemlerin konuĢulacağı bu atölyede, deneyimler 

paylaĢılacak. 

  

15.00 ATÖLYE PARK; SOSYAL MEDYA 

YER: MAÇKA PARKI 

Sosyal medya daha verimli nasıl kullanılabilir? Facebook ve Twitter gibi siteler ne kadar güvenli? 

Hashtagler ne iĢimize yarar? Bloglar yeni gazeteler mi?  Kendi alternatif medyamızı yaratırken, 

toplumsal hareketler için dönüĢtürücü olan bu fırsatı  daha etkili ve güvenli kullanmanın yollarını 

konuĢacağımız atölyemizde internet fenomenleriyle de göz göze, yüz yüze olacağız... 

  

17.30 LOLĠPOP ÇAKMA ATÖLYESĠ 

YER: LAMBDAĠSTANBUL KÜLTÜR MERKEZĠ 

YürüyüĢe bir gün kala son hazırlıklarımızı tamamlamak, bol gullümlü bir dayanıĢmayla bu heyecanı 

kutlamak, binlerce kiĢinin onurla taĢıyacağı lolipopları hep beraber çakmak için Lambdaistanbul‟da 

toplanıyoruz!  

  

18.00 PANEL: BALKANLARIN ONUR YÜRÜYÜġÜ DENEYĠMLERĠ 

YER: CEZAYĠR SALONU 

Atina Onur YürüyüĢü 10. yaĢını kutluyor.  Selanik Onur YürüyüĢü ise Ģehrin belediye baĢkanının 

kazandırdığı ivmeyle Ġstanbul'dan bir hafta önce 3. kez Onur YürüyüĢünü kutlayacak. Belgrad ve 



Podgorica'da ise binlerce anti-LGBT holigana, yasaklamalara ve yüksek güvenlik tedbirlerine 

rağmen LGBTĠ Onur YürüyüĢleri geçtiğimiz yıl ilk kez baĢarıyla gerçekleĢtirildi. Belgrad, Podgorica 

ve Selanik Onur YürüyüĢlerinden deneyimler, "Balkan Onur Ağı"nın ilk adımı olarak 

değerlendirilebilecek bu panelin konusunu oluĢturuyor. 

  

Apostolis Karabairis - Selanik Pride 

Danijel Kalezić - Podgorica Pride 

Adam Puskar - Belgrad Pride 

  

19.30 ATÖLYE: ACI TATLI 

 BDSM ATÖLYE NO.I 

Uygulama: Lady Noir – azap 

Mekan: Mail ile ayrıca duyurulacaktır. 

Atölye süresi – 2,5 saat 

  

Fantezilerine teslim ol, gücüne itaat et! 

Cinselliğinin kontrolünü eline aldığında, sesini bir kırbaç gibi Ģaklatıp, aĢk (l) a geleceksin! Zihnin ve 

bedenin sınırlarına doğru yapacağın yolculukta ilk adım önyargıların ötesinde doğru bilgiye 

ulaĢmak. Hemen ardından atölyenin Ģimdilik en büyük eziyeti; etik! Ödül ise önce arzularınla, sonra 

bedenler, haller, oluĢlar  arasında „temas‟ olsun! ġimdi uslu bir atölye katılımcısı ol ve kaydını yaptır 

çünkü… Yolculuk baĢlıyor. 

  

Atölye Kayıt – acitatli.bdsm@gmail.com 

(15 kiĢi ile sınırlıdır. Atölyeye kesinlikle kayıtsız katılım olmayacaktır.) 

*(BD)SM, ortak rızaya dayalı sınırlama, yoğun duyusal uyarım ve fantezi iktidar rolleri oyununu 

içeren erotik uygulama ve ifadenin sürecidir. 

  

20.00 FĠLM GÖSTERĠMĠ: SAVAGE GRACE 

YER: CEZAYĠR SALONU 

1972 yılındaki bir cinayet davasından esinlenerek çekilen, baĢrolünde Julianne Moore‟un olduğu 

Savage Grace‟i; Amerikan Bağımsız Sinema‟sında Swoon filmiyle önemli bir yere sahip olan 

yönetmeni, Columbia Üniversitesi Profesörü Tom Kalin‟le birlikte izlemeye ne dersiniz? Filmin 

bitiminde, Kalin‟in uzun ve kısa metrajlı filmleri ve kurucu üyesi olduğu Gran Fury adlı AIDS 

aktivistlerinin oluĢturduğu sanatçı kolektifi hakkında bir söyleĢi gerçekleĢecektir. 

  

21.00 TĠYATRO - ÖRÜMCEK KADININ ÖPÜCÜĞÜ 

FaĢist diktatörlükle yönetilen 70‟ler Arjantin‟inde bir devrimci ile bir transın aynı hücrede 

hayatlarının kesiĢmesini konu alan ve TiyatroHâl yapımı olan Örümcek Kadının Öpücüğü Sahne 

Hâl‟de 28 Haziran 2014 20.30‟da Onur Haftası için oynayacak! *Tiyatro oyunları ücretsiz ve 

kontenjanla sınırlı olup öncesinden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon için adınız 

soyadınız ile birlikte lgbtonurhaftasi@gmail.com mail atılması gerekmektedir. 

  

29 HAZİRAN PAZAR 

TAKSĠM MEYDANI 

17.00  22. ĠSTANBUL LGBTĠ ONUR YÜRÜYÜġÜ 

  

MEKANLAR 

Lambdaistanbul Kültür Merkezi: Tel: 0 212 245 70 68 Ġstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı, Tel 

Sokak, No:2 Kat:2, Beyoğlu - Ġstanbul (Klemuri Restoran‟ın üst katı) 

Cezayir Apartmanı: Tel: 0 212 240 34 45 Hayriye Sok. 12/2 Galatasaray 

Fransız Kültür Merkezi: Beyoğlu, Ġstiklal Cd No:4 (0212) 393 8111 



ġarlo Cafe&Pub: Mis Sokağı No:5 Kat:5, Ġstanbul 

KomĢu Kafe Kollektif: Uzun Hafiz sokak no 83/A Kadikoy 

Craft Tiyatro: PürtelaĢ Mah. Mebusan YokuĢu No:15. Kat:6 Fındıklı Tel: 0(212) 249 49 66 

Levent Kultur Merkezi: ÇalıkuĢu Sk No:2, Levent/Ġstanbul (0212) 325 7371 

ġiĢli Belediyesi Kent Kültür Merkezi: Halaskargazi Cad. No :168 ġiĢli Tel: 212. 231 24 43 

Neo Club: Halaskargazi Cad. No:113 (Osmanbey metro çıkıĢı) La Sagrada Hotel karĢısı 

Osmanbey-ġiĢli 

Studio-xistanbul: Meclis-i Mebusan Caddesi 35A Tel: 212 292 07 47 

SahneHâl: Eski Osmanlı Sokak, No:3/A, Mecidiyeköy (Emniyet Müdürlüğü Otoparkı Yanı) 

Cheeky Club: Hüseyinağa Mah., Küçük Bayram Sk 1/A, TarlabaĢı Tel: 0535 259 6060 

 


