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DÜNYA AIDS GÜNÜ KAMPANYASI
Proje Özeti:
Pozitif Yaşam Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencieri Uluslar
arası Komitesi) ile birlikte, etkinlikte yer almak isteyen diğer sivil toplum kuruluşlarına da katılımıyla
1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde tek bir slogan ve eylemle sokaklara çıkıp HIV/AIDS hakkında
farkındalık yaratacak etkinliklerin gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.
Proje Yürütücüleri:
Didem Ünsür
Pozitif Yaşam Derneği Genel Koordinatör
didem.unsur@pozitifyasam.org
Çiğdem Şimşek
Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu
cigdem.simsek@pozitifyasam.org
Proje Arka Planı:
Bugün dünyada 33,2 milyon insan HIV taşıyıcısı ya da AIDS nedeniyle tedavi görüyor (UNAIDS
2007). 7,6 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 40 milyon insan AIDS nedeniyle bugün artık
yaşamıyor.
Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı’nın 2007 sonu verilerine göre resmi kayıtlarda yer alan 3175
(Haziran 2008 verileri) HIV/AIDS vakası bulunuyor. Ancak bu sayının çok daha fazla olduğu
biliniyor.
Uzmanlar önümüzdeki on yıl içinde, 20.yüzyılda savaşlarda hayatını kaybeden insanlardan daha
fazlasının bu hastalık nedeniyle kaybedilebileceğini tahmin ediyorlar.
Tüm bu nedenlerle Türkiye ve dünyada HIV/AIDS konusunda acil önlemler almak ve toplumları
bilinçlendirmek gerekiyor.

Amaçlar, Hedefler:
1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinliklerinin amacı; toplumun HIV/AIDS hakkında bilgilenmesini
sağlayarak farkındalıklarını artırmaktır.
Projenin hedefi; 1 Aralık Dünya AIDS Günü Etkinlikleri ile HIV/AIDS konusunda toplumun her kesimi
ve medyanın bilinçlenmesini sağlayarak uzun vadede HIV/AIDS ile yaşayanların maruz kaldıkları
ayrımcılık ve ön yargıların ortadan kalması için savuculuk çalışmalarına temel oluşturmaktır.
Hedef Kitle:
1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinliklerinin hedef kitlesi, topumun her kesiminden insanlar ve medya
mensuplarıdır.
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Uygulama Yeri:
Proje; başta İstanbul olmak üzere, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve TurkMISC ortaklığında aşağıdaki
illerde gerçekleştirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstanbul
Ankara
İzmir
Edirne
Samsun
Balıkesir
Muğla
Çanakkale
Diyarbakır
Eskişehir
Zonguldak
Bursa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kayseri
Adana
Konya
Manisa
Mersin
Denizli
Erzurum
Van
Elazığ
Antalya
Çorlu-Tekirdağ

Proje Etkinlikleri
Hazırlık Çalışmaları
• Proje ortağı olan Pozitif Yaşam Derneği, TOG veTurkMSIC katılımıyla 3 adet organizasyon
toplantısı yapılmıştır.
• Projeye katkı sağlanması istenen diğer sivil toplum kuruluşları ile telefon, mail ve/veya
yüzyüze görüşmeler yapılarak projeyi desteklemeleri talep edilmiştir. Kampanyaya destek
veren sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibidir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•
•
•

Uluslararası Af Örgütü
Pozitifler Derneği
AIDS Savaşım Derneği
Fotoğraf Vakfı
HIV/AIDS STK Platformu
Hangar Sanat Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kadının Insan Hakları Yeni Çözümler Derneği

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Ertemur ile yüzyüze görüşme yapılarak hem
kampanya desteği talep edilmiş hem de sokağın kullanımı için gerekli izinler alınmıştır. Bu
görüşme sonrasında Dünya AIDS Günü etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan’ın katılımı sağlanmıştır.
Beyoğlu Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşülerek gerekli izinler alınmıştır.
Gönüllü reklam ajansı İletişim Ünitesi ile Eylül 2008 tarihinden itibaren her hafta toplanılarak
kampanya yönetimi desteklenmiştir.
Memet Ali Alabora, Buket Uzuner, Önder Bora, Feryal Öney (Kardeş Türküler), Harun Tekin,
Murat Daltaban
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Görsel Malzemelerin Tasarımı ve Bastırılması
Gönüllü Reklam Ajansı İletişim Ünitesi tarafından afiş, el ilanı, rozet, sticker tasarımı yapılmış ve
aşağıdaki sayı ve özelliklerde görsel malzeme yaptırılarak kampanyaya dahil olan tüm grup ve illere
gönderilmiştir.

Malzeme
Afiş

Flayer

Sticker
Tişört

Döviz-Lolipop

Teşekkür Belgesi

Özellikler
Adet
48x68
cm
Renk: 4 renk
Kağıt: 170 gr
kuşe
1300
Ebat:
A4
Kağıt:1.Hamur
Renk: 4 Renk
Özel Katlamalı
28500
8x8cm den çıktı
(Yuvarlak)
18000
Beyaz üzerine 20
cm
çapında
baskı
600
30x30
cm,
Karton
Özel
KesimYuvarlak
Ön ve arka ayrı
ayrı
basılacak
8 farklı çeşit
200
A5 Boyutunda
200

Medyanın Bilgilendirilmesi
Pozitif Yaşam Derneği İletişim Danışmanı Ayzen Atalay’ın desteğiyle basın taramaları yapılmış.
Tüm gazete, dergi, gazete eki, haber sitesi, haber ajansı, televizyon kanalı, haber bültenleri, kadın
programları ve özel programlar ve ilgili kişilerin irtibat bilgilerine ulaşılarak bilgi havuzu
oluşturulmuştur.
Sonrasında bu irtibat kişilerine tek tek telefonla ulaşılıp kampanya aktarılmış, sonrasında ise
hepsine tek tek bilgi ve davet e-postaları ulaştırılmıştır.
Son olarak medya mensupları, etkinlikten 3-4 gün önce tekrar tek tek aranarak katılım sağlamaları
kesinleştirilmeye çalışılmıştır.
Gazeteciler için HIV+ kişilerle özel röportajlar ayarlanarak basında HIV ile yaşayan kişilerin
hikayelerinin yer alması sağlanmıştır.
Basın Toplantısı
1 Aralık sabahı saat 11:00’da Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Deniz Gökengin’in konuşmacı olarak katıldığı bir basın toplantısı
düzenlenmiştir.
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Prof.Dr.Deniz Gökengin’in konuşma metni aşağıdaki gibidir:
HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tanımlanmasının 27. yılında, HIV pozitif veya değil, yaşama bakışı,
duruşu, HIV/AIDS’e yaklaşımı, duyguları ve düşünceleri pozitif olan biz Pozitif Yaşam Derneği
üyeleri, geçmişe göre daha bilinçli, daha bilgili, daha kararlı, daha güçlü ve daha umutluyuz. Bir
enfeksiyon hastalığı için hiç de uzun sayılmayacak bu süre zarfında HIV enfeksiyonunun tedavi
edilebilir bir hastalık haline geldiğini, HIV pozitiflerin daha kaliteli bir yaşam sürdüğünü, daha etkili
ve kullanımı daha kolay yeni ilaçların yavaş da olsa ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığını
ve HIV/AIDS ile yaşayanların giderek güçlendiğini gözlemliyoruz. HIV/AIDS, tedavinin herkes için
erişilebilir olduğu ülkelerde artık kronik hastalıklar arasında yer alıyor. İşte tüm bunların ışığı altında,
toplumumuza, “Korkma bilgilen” diye sesleniyoruz.
Toplumumuzun üyesi bireyler, geçmişten kalma bilgilerine dayanarak, halen HIV enfeksiyonu ve
AIDS’in sıra dışı kişilerin hastalığı olduğunu, kendilerinin bu enfeksiyonlar açısından tehdit altında
olmadığını, HIV’in sosyal ilişkilerle bulaşabileceğini zannediyor, HIV/AIDS’ten korkuyor ve HİV/AİDS
ile yaşayanları damgalıyor, toplum dışına itmek istiyorlar. Oysa artık biliyoruz ki, HIV/AIDS günlük
yaşam etkinlikleri ile, sosyal ilişkilerle bulaşmıyor. HIV/AIDS ile yaşayanlar, anne-babaları,
kardeşleri, çocukları, eşleri ve arkadaşları ile belirli korunma önlemlerine uymak koşuluyla sağlıklı
bir ilişki sürdürebiliyorlar; evlenebiliyor ve sağlıklı çocuklara sahip olabiliyorlar. Onlar da herkes gibi
toplumda gizlenmeden yaşamak, sevmek ve sevilmek, çocuklarını bağırlarına basabilmek, kaliteli
sağlık hizmetine ulaşabilmek, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek, işlerinden atılma korkusu
olmadan çalışabilmek istiyorlar.
Bugüne dek HIV/AIDS hep ötekinin sorunu oldu bizler için; sıra dışı insanların, uçlarda
yaşayanların… Oysa bugün HIV/AIDS, artık tüm toplumun sorunu. Annemizin, kardeşimizin,
eşimizin, çocuğumuzun, öğretmenimizin, komşumuzun veya doktorumuzun pozitif olması pekala
mümkün. Bugün damgaladığımız, dışladığımız bir kişi ile yarın aynı hastanede, aynı eczanede ya
da aynı hasta odasında karşılaşabilir ve aynı kaderi paylaşabiliriz. Ülkemizde yapılan bütün
çalışmalara rağmen HIV+ olguların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun başlıca nedeni, bireylerin
AIDS tanısı almaktan korkarak ya da risk altında olduğunu kabul etmeyerek test yaptırmaktan
kaçınmaları. Bugün en büyük sorunlarımızdan biri, çok geç tanı alan, sağlık kuruluşuna
başvurduğunda ilerlemiş AIDS aşamasında olan ve her tür müdahaleye rağmen geri
döndüremediğimiz hastalar. Oysa HIV enfeksiyonu ve AIDS, doğru zamanda doğru girişimlerle
tedavi edilebilir. Hekime zamanında başvuran, ilaçlarını düzenli kullanan ve kontrollerine düzenli
gelen hastalar, hem kendileri uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler, hem de hastalığın başkalarına
bulaşmasını engellemiş olurlar. HİV’den tamamen kurtulmak mümkün değilse de artık onunla
barışık yaşamak mümkün.
HIV/AIDS’ten korkmak sadece hastalığın daha da yayılmasına neden olur. Oysa çok basit
yöntemlerle kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız mümkün. Bunun için en küçük bir kuşkumuz
varsa test yaptırmalı ve her ilişkide kondom kullanmalıyız. Erken teşhis ve güvenli seks, sizin de
sevdiklerinizin de hayatınızı kurtarır.
İşte bugün biz, HIV pozitif ya da değil, Pozitif Yaşam Derneği üyeleri, sizlerle kol kola girerek
sokağa çıkıyoruz, önyargılarımızı, zayıflıklarımızı ve korkularımızı bir yana bırakıyoruz ve hiçbir
ayrım yapmaksızın, “Hepimiz pozitifiz” diyoruz.
Diğer Etkinlikler:
Tünel Meydanında kurulan beş stand da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
• Son olarak basın mensuplarının Tünel-Taksim Meydanı arasında yapılacak yürüyüşe
katılmaları
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Yürüyüş ve Basın Açıklaması
• Tünel’den Taksim Meydanına kadar, birçok sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, üyeleri ile
halktan insanların ve aynı zamanda HIV+’lerin katılımıyla tema hakkında çeşitli dövizler
taşınarak eylem yapılması
TV Programı
• 1 Aralık akşamında bir televizyon kanalında HIV/AIDS hakkında program yapılması ve/ve ya
bir programa katılım sağlanması
Radyo Spotu ***
• 4 ayrı ünlünün tema sloganını seslendirdikleri radyo spotu hazırlanması
• Hazırlanan bu spotun en az 3 ulusal ile 5 yerel radyo kanalında yayınlanmasının sağlanması
Görsel Malzemelerin Asılması
• 28-29-30 Kasım tarihlerinde üniversitelere, cafe ve barların girişleri ile tuvaleterine afiş ve
stiker yapıştırılması
• 1 Aralık sabahında İstanbul’da İstiklal Caddesinde, diğer illerin ise en işlek caddelerinde
yoğun olarak ve gün içinde devam edecek şekilde afiş asılması, el ilanı dağıtılması, stiker
yapıştırılması
Projeye Katılan Üniversitelerde Stantlar Açılması
• Projeye katılacak olan TOG ve TurkMSIC üyesi gönüllüler tarafından HIV/AIDS teması ile
stantlar açılması
• Stantlara gelen üniversite öğrencilerine konu hakkında bilgi verilmesi, broşür ve kondom
dağıtılması
Film Çalışması ***
• 1 Aralık için gerçekleştirilen tüm etkinliklerin bir televizyoncu tarafından çekilerek daha sonra
bu malzemeden bir dokümanter film oluşturulması
*** Bu etkinlikler sponsor bulunduğu taktirde yapılacaktır.
Projeden Beklenen Çıktılar:
Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin sonucunda;
• Toplumda HIV/AIDS konusunda farkındalık yaratılması
• Basın mensuplarını HIV/AIDS konusunda bilgilendirilmesi
• Medyada HIV/AIDS konusunda doğru bilgi içeren haberlerin çıkması sağlanacaktır.

Davet Metni
Bu sene 1 Aralık Dünya AIDS gününde ilk defa sokağa çıkıyoruz...
Biz HIV pozitif kişiler ve yakınları, biz HIV/AIDS alanında çalışan aktivistler, biz kadın örgütleri, biz
gençlik örgütleri, biz doktorlar, biz sanatçılar, biz özel sektör temsilcileri, biz Beyoğlu Halkı, biz
gönüllüler… Hepimiz 1 Aralık Günü HIV/AIDS; kadınların, erkeklerin, gençlerin, orta yaşlıların,
bakkalın, öğretmenin, polisin, işadamının, ev kadınının yani bizim meselemizdir demek için
sokağa çıkıyoruz.
HIV dünyada tanımlanalı 27 yıl olmasına rağmen bugüne kadar “HIV/AIDS bizim sorunumuz
değildir, bana bir şey olmaz dedik”. Türkiye’de HIV ile yaşayanların sayısı günden güne artıyor…
Resmi rakamlara göre 2004’te yeni tanı sayısı 210 iken, 2007’de 376 oldu. Bugün Türkiye’de HIV
var…
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HIV/AIDS artık ölümcül değildir. Mevcut ilaçlarla kontrol altında tutulabilir, Bugün artık HIV+
kişiler, gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Evleniyor, çocuk sahibi
oluyorlar; işlerine, okullarına hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın devam edebiliyorlar.
HIV+’leri öldüren virüs değil, toplumsal korkular, önyargılar ve ayrımcılıktır. HIV sosyal
ilişkilerle bulaşmaz. HIV+’lerden korkmayın, uzaklaşmayın.

Sizleri 1 Aralık 2008 Pazartesi günü saat: 11:00’de İstanbul – Tünel Geçidi KV’de
bizimle olmaya davet ediyoruz… Hangimiz HIV+ ne farkeder deyip, kolkola yürüyeceğiz.
Sanatçılarımızla, sokak etkinlikleri ile sokağın meselesi olan HIV’i konuşacağız, ilk defa
korkmadan, bilgilenerek…

Saygılarımızla,
Çiğdem ŞİMŞEK
Pozitif Yaşam Derneği
İletişim Sorumlusu
Telefon
Fax
GSM
e-posta
web

: (212) 288 38 83
: (212) 288 38 84
: (554) 528 07 04
: cigdem.simsek@pozitifyasam.org
: www.pozitifyasam.org

Program Akışı









11: 00’de Basın toplantısı (Konuşmacı: Prof. Dr. Deniz Gökengin)
Dilek Ağacı
+1 Tual uygulaması
Kısa Dalga Ritm Grubu (Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi Öğrencileri)
Kolaj Atölyesi
Gitar Dinletisi
Karikatür Atölyesi
Ritim Atölyesi

Basın toplantısından sonra dilek ağacına gidip sanatçılar mesajlarını vererek, röportajlarını
gerçekleştirecektir.
Sanat istasyonlarını ziyaret etikten sonra Samba İstanbul, sanatçılar, doktorlar, aktivistler,
gönüllüler ve basın ile birlikte Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş yapılacaktır.
Katılacak sanatçılar:








Buket Uzuner
Feryal Öney
Harun Tekin
Mehmet Ali Alabora
Murat Daltaban
Mustafa Alabora
Önder Bora

Düzenleyici Kuruluşlar:
•
•
•
•
•
•
•

Pozitif Yaşam Derneği (PYD)
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Gilead İlaç
İletişim Ünitesi Reklam Hizmetleri
GfK Türkiye
Birleşmiş Milletler Tema Grubu/UNAIDS
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Destekleyici Kuruluşlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beyoğlu Belediyesi
Uluslararası Af Örgütü
Pozitifler Derneği
AIDS Savaşım Derneği
Fotoğraf Vakfı
HIV/AIDS STK Platformu
Hangar Sanat Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kadının Insan Hakları Yeni Çözümler Derneği

Basın Bülteni
Bu sene 1 Aralık Dünya AIDS Gününde ilk defa sokağa çıkıyoruz...
İnsanların arasına, HIV/AIDS’i konuşmak için, test yaptırın demek için... Ayrımcılık yapmayın demek
için...
Biz HIV pozitif kişiler ve yakınları, biz HIV/AIDS alanında çalışan aktivistler, biz kadın örgütleri, biz
gençlik örgütleri, biz LGBTT örgütleri, biz doktorlar, biz özel sektör temsilcileri, biz Beyoğlu halkı, biz
gönüllüler hepimiz bugün HIV AIDS bizim meselemizdir. Türkiye’nin meselesidir demek için
buradayız.
Neden sokaktayız?
Çünkü HIV/AIDS sokağın meselesidir… HIV tanımlanalı 27 yıl olmasına rağmen bugüne kadar
HIV/AIDS bizim sorunumuz değildir dedik, bana bir şey olmaz dedik…
Hayır, HIV/AIDS bizim sorunumuzdur…
Bilmiyoruz…
GfK Türkiye Medikal Biriminin 15 yaş ve üzeri 1303 kişi ile 16 ilde gerçekleştirdiği araştırmada
ortaya çıktı ki toplumun %56’sı HIV’i bilmiyor…
Ama korkuyoruz… Oysaki HIV artık ölümcül değildir. Mevcut ilaçlarla kontrol altında tutulabilir.
Bugün artık HIV+ kişiler gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Evleniyor,
çocuk sahibi oluyorlar, işlerine, okullarına hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın devam edebiliyorlar.
HIV+’leri öldüren virüs değil, toplumsal korkular, önyargılar ve ayrımcılıktır. HIV sosyal ilişkilerle
bulaşmaz. HIV+’lerden korkmayın, uzaklaşmayın.
Yine GfK Türkiye Medikal Biriminin araştırmasında AIDS denilince aklınıza ne geliyor diye
sorulunca “Korku” diye cevap verdi birçok kişi.
Korkuyoruz!
Peki önlem alıyor muyuz?
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Hayır! Kondom kullanımını hala doğum kontrol yöntemi olarak görüyoruz. Kondom öncelikle cinsel
yolla bulaşan tüm hastalıklar için en etkili korunma yöntemidir.
Test yaptırıyor muyuz?
Hayır! Toplumun %79’u HIV’in testi olduğunu bilmiyor. Bugün HIV tanısı alanlar hamilelik ve evlilik
öncesi testlerde ya da ameliyat öncesi yapılan zorunlu testlerde öğreniyorlar durumlarını ve şok
geçiriyorlar. Oysaki bugün dünyanın birçok yerinde ev kadınından doktoruna bir çok insan düzenli
olarak HIV testi yaptırıyor.
HIV’in cinsel yolla bulaştığını biliyoruz ama önlem almıyoruz. Bana bir şey olmaz diyor, eşimizi,
çocuğumuzu risk altına sokuyoruz. Test olmuyoruz, hem kendimizi tedaviden mahrum bırakıyor,
hem de bilmediğimiz için virüsün yayılmasına sebep oluyoruz…
Bugün Türkiye’de HIV var… HIV kadınların, erkeklerin, eşcinsellerin, gençlerin, orta yaşlıların,
bakkalın, öğretmenin, polisin, işadamının, ev kadınının meselesi… Yani HIV bizim, buranın,
sokağın meselesi…
Türkiye’de HIV ile yaşayanların sayısı günden güne artıyor… Resmi rakamlara göre 2004’te yeni
tanı sayısı 210 iken, 2007’de 376 oldu.
Bugün bir ilke imza atalım diyoruz, HIV’e tıkalı kulaklarımızı açalım, kendimizi ve başkalarını riske
atmayalım, test yaptıralım… Ve ne çevremizi, ne kendimizi korkutmayalım, ayrımcılık yapmayalım,
el ele kol kola buradaki gibi “Hangimiz HIV+ ne fark eder” deyip hep birlikte HIV/AIDS mücadelesi
verelim.
Ve şimdi sizi Beyoğlu’nda küçük bir tur atmaya davet ediyoruz… Hangimiz HIV+ ne fark eder deyip,
kol kola yürüyeceğiz. Sanatçılarımızla, sokak etkinlikleri ile sokağın meselesi olan HIV’i
konuşacağız, ilk defa korkmadan, bilgilenerek…
Çiğdem ŞİMŞEK
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
İletişim Sorumlusu
Tlf
: (212) 288 38 83
Fax
: (212) 288 38 84
GSM : (554) 528 07 04
e-posta : cigdem.simsek@pozitifyasam.org
web
: www.pozitifyasam.org
Etkinlik Akışı ve Katılan Sanatçılar
İstanbul Program Akışı










11: 00’de Basın toplantısı (Konuşmacı: Prof.Dr.Deniz Gökengin)
Dilek Ağacı
+1 Tual uygulaması
Kısa Dalga (Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi Öğrencileri)
Kolaj Atölyesi
Gitar Dinletisi
Katikatür Atölyesi
Ritim Atölyesi
Yürüyüş

Basın toplantısından sonra dilek ağacına gidip sanatçılar mesajlarını vererek, röportajlarını
gerçekleştirecektir.
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Sanat istasyonlarını ziyaret etikten sonra Samba İstanbul Grubu, sanatçılar, doktorlar, aktivistler,
gönüllüler ve basın ile birlikte Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyüş yapılacaktır.
Katılacak sanatçılar:





Buket Uzuner
Feryal Öney
Harun Tekin
Mehmet Ali Alabora





Murat Daltaban
Mustafa Alabora
Önder Bora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kayseri
Adana
Konya
Manisa
Mersin
Denizli
Erzurum
Van
Elazığ
Antalya
Çorlu-Tekirdağ

Dünya AIDS Gününde Etkinlik Yapılan İller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstanbul
Ankara
İzmir
Edirne
Samsun
Balıkesir
Muğla
Çanakkale
Diyarbakır
Eskişehir
Zonguldak
Bursa

Düzenleyici Kuruluşlar:
•
•
•
•
•
•
•

Pozitif Yaşam Derneği (PYD)
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Gilead İlaç
İletişim Ünitesi Reklam Hizmetleri
GfK Türkiye
Birleşmiş Milletler Tema Grubu/UNAIDS

Destekleyici Kuruluşlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beyoğlu Belediyesi
Uluslararası Af Örgütü
Pozitifler Derneği
AIDS Savaşım Derneği
Fotoğraf Vakfı
HIV/AIDS STK Platformu
Hangar Sanat Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kadının Insan Hakları Yeni Çözümler Derneği
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Etkinlik Sonu Bülten
1 Aralık Dünya AIDS Gününde İlk Defa Sokağa Çıktık
Biz HIV pozitif kişiler ve yakınları, biz Pozitif Yaşam Derneği HIV/AIDS alanında çalışan aktivistler,
biz kadın örgütleri, biz gençlik örgütleri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Turk Tıp Öğrencileri Birliği, biz
doktorlar, biz sanatçılar, biz özel sektör temsilcileri Gilead İlaç, İletişim Ünitesi Reklam Hizmetleri,
GfK Türkiye, biz Beyoğlu Halkı, biz gönüllüler… Hepimiz 1 Aralık Günü HIV/AIDS; kadınların,
erkeklerin, gençlerin, orta yaşlıların, bakkalın, öğretmenin, polisin, işadamının, ev kadınının yani
bizim meselemizdir demek için sokağa çıktık.
HIV dünyada tanımlanalı 27 yıl olmasına rağmen bugüne kadar “HIV/AIDS bizim sorunumuz
değildir, bana bir şey olmaz dedik”. Türkiye’de HIV ile yaşayanların sayısı günden güne artıyor…
Resmi rakamlara göre 2004’te yeni tanı sayısı 210 iken, 2007’de 376 oldu. Bugün Türkiye’de HIV
var…
HIV/AIDS artık ölümcül değildir. Mevcut ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Bugün artık HIV+
kişiler, gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Evleniyor, çocuk sahibi
oluyorlar; işlerine, okullarına hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın devam edebiliyorlar.
HIV+’leri öldüren virüs değil, toplumsal korkular, önyargılar ve ayrımcılıktır. HIV sosyal
ilişkilerle bulaşmaz. HIV+’lerden korkmayın, uzaklaşmayın.
1 Aralık 2008 Pazartesi günü İstanbul – Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar
“Hangimiz HIV+? Ne fark eder” deyip, kolkola yürüdük. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan’ın ve sanatçılarımız Murat Daltaban, Buket Uzuner, Memet Ali Alabora, Önder Bora’nın
katılımı, Beyoğlu Belediyesi, Uluslararası Af Örgütü, Pozitifler Derneği, AIDS Savaşım Derneği,
Fotoğraf Vakfı, HIV/AIDS STK Platformu, Hangar Sanat Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
(İKGV), Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım
Derneği, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve
Dayanışma Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Kadının İnsan Hakları Yeni
Çözümler Derneği’nden aktivistlerin katılımı, Samba İstanbul’un coşkulu müziği ile festival gibi bir
yürüyüş gerçekleştirdik.
Sokakta sokağın meselesi olan HIV’i konuştuk, ilk defa korkmadan, bilgilenerek…

Saygılarımızla,
Çiğdem ŞİMŞEK
Pozitif Yaşam Derneği
İletişim Sorumlusu

Telefon
Fax
e-posta
web

: (212) 288 38 83
: (212) 288 38 84
: cigdem.simsek@pozitifyasam.org
: www.pozitifyasam.org
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