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1. GiriĢ

Önsöz
2010‟un Ardından…
Zor bir yılı daha geride bırakırken geri dönüp ―neler yaptık‖ diye sorguladığımızda hiç azımsanmayacak faaliyetleri gerçekleĢtirdiğimizi önemli
baĢarılar elde ettiğimizi görüyoruz. 2010‘da birlikte yürüdüğümüz tüm
danıĢanlarımız, danıĢmanlarımız, iĢ arkadaĢlarımız ve gönüllülerimiz nasıl
büyük bir iĢ yaptıklarının ve nasıl büyük bir resmin parçası olduklarının
bilincinde oldular. Tek tek teĢekkür etmek gerekmez mi?

Pozitif YaĢam Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da büyümeye devam etti.
Tuttuğumuz ilk ofisten ―yerim dar‖ diyerek çıkıp daha geniĢ bir yere geçti,
ama hala ―yerim dar‖ diyor. Derneğimiz bu yıl ―Pozitif YaĢam Destek Merkezi Projesi‖, ―Hukuk
Poliklinikleri – II Projesi‖, Karar vericilere ve yasa yapıcılara yönelik ―HIV ile YaĢayanların
Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi‖ gibi büyük projelerin yanı sıra pek çok,
kısa süreli projelere ve ortak çalıĢmalara da imza attı.
Öncelikle Pozitif YaĢam Destek Merkezi‘mizde bugüne kadar 700‘den fazla arkadaĢımıza,
dostumuza binlerce farklı destek hizmetleri verdik. Verilen danıĢmanlık sayısı 4.000‘leri buldu.
Web sitemiz yine aynı yüksek ziyaret sayılarını aldı.
Ġlki geçtiğimiz yıllarda yapılan Hukuk Poliklinikleri projemiz, ikinci adımıyla devam etti ve 6 olan il
sayımız 23 ile çıkarıldı. Artık en az 23 ildeki danıĢanlarımıza ulaĢabiliyor, onların kendi illerindeki
hukuksal ve tıbbi sorunlara müdahale edebiliyoruz.
Yine önemli projelerimizden Avrupa Birliği destekli Yasa Yapıcılara yönelik ―HIV ile YaĢayanların
Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi‖ gibi Mart 2010 tarihi itibariyle baĢladı ve
ülkemizin çeĢitli illerinde yapılan toplantılarla devam ediyor. Bu çerçevede Ġzmir, Diyarbakır,
Ġstanbul ve Ankara‘da toplantılar yapılacak. Bu projeyi bir de uluslararası toplantıyla taçlandırmak,
yerli ve yabancı profesyonellerle ilk uluslararası toplantımızı gerçekleĢtirmek istiyoruz.
Tamamladığımız Erkek Erkeğe projesinde de çok baĢarılı olduk. Bu projede Ģimdiye kadar
görülmemiĢ bir katılımla ilgili örgütlenmeler, web siteleri, barlar ve mekânlar hep birlikte çalıĢtılar.
On binlerce basılı materyal, kondom ve jel dağıtılırken erkekerkege.org web sitesi yaklaĢık
12.000 kiĢi tarafından ziyaret edildi. Yine bu süreçte Nefret Suçları ve Söylemleri Platformu‘na
dahil olurken, göçmenler, sığınmacılar, yabancılar, mahkumlar, tutuklular gibi alanlarda çeĢitli
faaliyetler yürüttük. Tüm bu faaliyetler Derneğimizi daha da büyüttü ve güçlendirdi.
2010 yılında ayrıca olağan üstü genel kurulumuzu gerçekleĢtirdik ve 21 Ağustos 2010 tarihinde
yeni yönetim kurulumuzu belirledik. 4. Dönem Yönetim Kurulu BaĢkanlığı getirildim ve Dernek
genel koordinatörlüğü görevini üstlendim.
Sevgili Pozitif YaĢam Derneği gönüllüleri, dernek olarak zor dönemlerden her zaman geçtik yine
geçeceğiz. Zaman zaman bir arkadaĢımızı kaybetmenin acısı bizi sarsarken, zaman zaman
dernek içi sorunlar veya maddi zorluklar bizi zorlayacak. Ancak tüm bu zorlukları yenmek yine
ancak ‗Pozitif Bak‟arak mümkün. Hiçbir zaman yalnız değildik yine olmayacağız. Yaptıklarımızın
değeri ortada. Yapacaklarımız da belli. Bize sadece stratejik ve iyi niyetli yaklaĢımlar, pozitif bakıĢ
açısı ve güveniniz gerekiyor. Dernek daha henüz HIV pozitif olmamıĢların bile derneği iken, siz bu
satırları okuyanlar bu derneğin önemli bir aktörü / aktristi olduğunuzu unutmayın. Dernekte fiili
olarak çalıĢmanız değil kast ettiğim. Bu derneğe gelen, kapısını çalan, bir sıcak çayını içen, bu
derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan, fon sağlayan, bizimle üzülen bizimle gülen,
endiĢelenen, sırtımızı sıvazlayan veya acı tatlı eleĢtiri veren herkes ama herkes bu derneğin
doğal bir parçasıdır. Emeği geçen herkese sonsuz teĢekkürler.

Nejat Ünlü
Pozitif YaĢam Derneği
Yönetim Kurulu BaĢkanı

Ġlkelerimiz ve Değerlerimiz
Ortak ilke ve değerler, bir kurumun kimliğini belirleyen özelliklerdir. Kurumun tüm üyelerinin,
çalıĢanlarının ve gönüllülerinin paylaĢtığı temel inançları, ahlak kurallarını, davranıĢ
kurallarını, özen gösterdiği amaçları, idealleri ifade eder, aynı zamanda alınan kararların
doğru veya yanlıĢ olduğuna karar vermekteki temel ölçütleri oluĢturur.

Mahremiyet ve Sorumluluk
 Her üye, gönüllü, çalıĢan, danıĢan dernek / destek merkezi içinde ve dıĢında
HIV/AIDS ile yaĢayan insanların kimliklerini her ne durumda olursa olsun gizli
tutmakla,
 KiĢisel mahremiyete saygı ve özen göstermekle yükümlüdür.
 ġeffaflık: Dernek, iĢleyiĢiyle ilgili bilgi akıĢı ve hesap verebilir durumda olmalıdır.
 Derneğin her üyesi HIV‘in yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almakla
sorumludur.

Çıkarlara Alet Etmemek
 Üyeler
ve
gönüllüler
dernek
etkinliklerini mesleki çıkarlarına alet
etmemekle sorumludurlar.
 Pozitif YaĢam Derneği, kiĢisel ve
ticari çıkarlara hizmet etmez.

Bütünlük
 Derneğin her üyesi genel kurulda
alınan kararlara uygun hareket
etmekle sorumludur.

Temsiliyet
 Dernek çalıĢanları ve temsilcileri,
HIV pozitif veya HIV negatiflik
durumu, cinsel yönelim, ırk, dil, din,
sosyal konum vs. ile değil, HIV/AIDS
ile ilgili çalıĢmalar konusundaki
motivasyonları ve yeterlilikleriyle
değerlendirilir. ÇeĢitli platformlarda,
çeĢitli hedef kitlelerine yönelik
mesajların nasıl verileceği, stratejik
çalıĢmalar sonucunda belirlenir.

Bilgilenmek
 Pozitif YaĢam Derneği HIV/AIDS ile
ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki
geliĢmeleri ve yenilikleri takip etmek
ve çevresindeki insanlarla bu bilgileri
paylaĢmakla sorumludur.

Ayrımcılık ve Damgalanmaya KarĢı
Çıkmak
 Pozitif YaĢam Derneği her türlü
ayrımcılığı reddeder.
 HIV/AIDS ile yaĢayanların toplumda,
iĢyerinde, devlet kuruluĢlarında,
okullarda, hastanelerde, medyada ve
sokakta karĢılaĢtıkları ayrımcı tutum
ve davranıĢlara karĢı çıkmakla
sorumludurlar. ÇeĢitli gerekçelerle
"risk grupları" olarak ilan edilen ve
suçlanan
toplumun
hassas
kesimlerine (eĢcinseller, paralı seks
iĢçileri, damar içi madde kullananlar,
sokakta
yaĢayanlar)
önyargısız
olarak ve insan haklarını gözeterek
yaklaĢmakla sorumludurlar.

Üyelik
 Üyelik, bir baĢka üyenin referansıyla
gerçekleĢir.
 Dernek üyeleri, gönüllüler, yönetim
kurulu üyeleri ve dernek çalıĢanları
arasında HIV+'lerin olması gözetilir.
Özellikle dernek üyeleri ve yönetim
kurulu üyeleri arasında sayısal
çoğunluğu
HIV
pozitif'lerin
oluĢturması ilkesi benimsenmiĢtir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz
2005 yılından bu yana stratejik planlama süreçleriyle tespit edilen hedeflerimiz doğrultusunda
çalıĢmalarımızı sürdürerek, bugüne dek önemli tecrübeler kazanarak hızlı bir geliĢme
kaydettik. Duyulan ihtiyaç üzerine 21 Mart 2009 günü; bundan sonraki dönemde öncelikli
hedeflerimizin belirlenmesini kolaylaĢtırmak amacı ile gözden geçirme toplantısı yapmayı
kararlaĢtırdık. Bu toplantı sonucunda dernek üyeleri ve gönüllülerimizle birlikte yeni bir
vizyon metni oluĢturuldu.

Vizyon:
Pozitif YaĢam Derneği, Türkiye‘de HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin hiçbir alanda ayrımcılık ile
karĢılaĢmaması, tüm HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin tedaviye kolayca ve ücretsiz ulaĢabilmesi
ve sosyal, hukuki, tıbbi haklarını sorunsuzca kullanabilmeleri gerekliliğine inanır ve bu
amaçlar doğrultusunda çalıĢmayı taahhüt eder.

Misyon:
HIV/AIDS'le yaĢayanlar, yakınları, gönüllüler ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek
oluĢturduğu Pozitif YaĢam Derneği'nin misyonu, tanı almıĢ olsun olmasın HIV pozitiflere
ulaĢarak bu kiĢilerin ve yakınlarının destek hizmetlerine yönlendirilmelerini, HIV'in tıbbi,
hukuki, sosyal yönleriyle ilgili bilinçlendirilmelerini, fiziksel ve ruhsal olarak güçlendirilmelerini,
savunuculuk ve bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde damgalama ve ayrımcılığa uğramaksızın
var olan haklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

Amaç ve Hedeflerimiz
Pozitif YaĢam Derneği‟nin Amaçları:
1. HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢiler arasında bu konu dâhilinde konuĢma ve tartıĢma ortamı
yaratmak için bir iletiĢim ağı kurmak ve bu ağı güçlendirmek,
2. Türkiye‘de HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin yaĢam standartlarını iyileĢtirmek,
3. Türkiye çapında HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢileri temsil eden ve savunuculuk aktiviteleri
yapan bir platform görevi görmek ve Türkiye‘nin uluslararası platformlarda HIV/AIDS
alanında temsiliyetini sağlamak,
4. HIV/AIDS konusunda toplumun bilinçlendirilmesini ve davranıĢ değiĢikliğini
amaçlayan önleme çalıĢmalarına destekte bulunmaktır.

Pozitif YaĢam Derneği‟nin Hedefleri:
1. Pozitif YaĢam Derneği internet sitesi
sayesinde sene içerisinde tanı alan
HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin bir araya
gelebileceği bir ortam olduğunun, bilgi ve
destek alabilecekleri bir yerin olduğunun
duyurulması
1.1. Pozitif YaĢam Destek Merkezi
sayesinde HIV/AIDS ile yaĢayan
kiĢilerin bu sürece aktif olarak
katılımının sağlanması böylelikle
sivil toplum bilincinin geliĢtirilmesi
2. Pozitif YaĢam Destek Merkezinde
sağlanan akran danıĢmanlığı, tıbbi,
psikolojik,
beslenme
ve
hukuki
danıĢmanlıklar sayesinde HIV/AIDS ile
yaĢayan kiĢilerin ve yakınlarının fiziksel,
ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerinin
sağlanması
2.1. Destek hizmeti alan her HIV/AIDS
ile yaĢayan bireylerin eğitimler,
seminerler ve çeĢitli projelere
katılımı ile bu konuda daha fazla
bilgilenerek
güçlenmelerinin
sağlanması
2.2. TC
vatandaĢı
olsun olmasın
bulunulan sene içerisinde sorun ile
karĢılaĢan
tüm
HIV/AIDS‘le
yaĢayanların
vaka
yönetimi
sayesinde ücretsiz tedavi, destek ve
bakım hizmetlerine ulaĢabilmesini
sağlamak,
2.3. Her hangi bir alanda ayrımcılık ve
damgalanma ile karĢılaĢan HIV ile
yaĢayan
bireylerin
yaĢadıkları
ihlallerin belirlenmesi ve hukuk
yoluna götürülmesi

3. Ulusal düzeyde AIDS Komisyonu vb
toplantılarda
bulunarak
oluĢturulan
HIV/AIDS politikalarının ve HIV ile
yaĢayan
kiĢilerin
haklarının
belirlenmesine katkıda bulunulması,
3.1. Sağlık Sistemi içerisinde HIV/AIDS
ile
yaĢayan
kiĢilerin
gereksinimlerinin gerekli mercilere
ulaĢtırılması, tanı, tedavi ve destek
hizmetlerine
eriĢimlerinin
kolaylaĢtırılması
3.2. Devlet tarafından HIV/AIDS klinikleri
ve
hastaneleri
kurulmasının
desteklenmesi,
3.3. Dünyadaki diğer HIV ile yaĢayan
kiĢilerin
oluĢturduğu
organizasyonların toplantılarında ve
bunun
yanında
uluslararası
HIV/AIDS konusu dahilinde yapılan
kongrelerde
Türkiye‘nin
temsiliyetinin yapılması, deneyim
paylaĢımı sayesinde geliĢmelere
destekte bulunulması
4. Ulusal ve uluslararası platformlar,
medya, ilgili devlet organları ve sivil
toplum kuruluĢları baĢta olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerine ulaĢarak bilgi,
tutum ve davranıĢ değiĢikliğini sağlamak
için çalıĢılması
4.1. HIV pozitiflere yönelik damgalama
ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak
tutum ve davranıĢ değiĢikliğinin
sağlanması yolunda farkındalık
arttırma çalıĢmaları ve bu uğurda
projelerin
oluĢturularak
uygulanmasıdır.

2. Pozitif YaĢam Derneği Organizasyon ġeması – 2010

Genel Kurul
Denetleme Kurulu
Yönetim Kurullu
Genel Koordinatör
İletişim

Muhasebe

PROJELER

DESTEK MERKEZİ

Hukuk Poliklinikleri

Merkez Yöneticisi

Proje Koordinatörü

Ofis Sorumlusu

Saha Koordinatörü

Tıbbi Danışman

Hukuk Danışmanı

Hukuk Danışman

6 İlde - 8 Avukat

Beslenme Danışmanı

Farkındalık ve Savunuculuk
Projesi

Psikolojik Danışman

Proje Koordinatörü

Psikiyatrik Danışman

Proje Direktörü

Akran Danışmanları

Proje Asistanı

Vaka Yöneticisi

5 Proje Danışmanı

Hak İhlalleri Raporu
Proje Koordinatörü

İZMİR Destek Birimi
Akran Danışmanları
Psikolog

Hukuk Danışmanı

Dünya AIDS Günü
Proje Koordinatörü
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3. Pozitif YaĢam Derneği Faaliyetleri
3.1.a) Yeni ofisimize taşındık…
Faaliyete baĢladığımız 2006 Temmuz‘dan bu yana HIV Pozitif kiĢilere
ve yakınlarına destek hizmetleri veren Derneğimiz Nisan 2010 tarihi
itibariyle yeni mekânında!
HIV Pozitif kiĢilere ve yakınlarına yönelik yürüttüğümüz destek, savunuculuk ve farkındalık
çalıĢmalarında gerek profesyonel gerekse gönüllü olarak çalıĢan kiĢi sayımızın artması
nedeniyle, daha geniĢ bir mekâna taĢınmayı uygun bulduk. Yeni ofis heyecanımız hem
danıĢanlarımız hem de iĢ birliği içinde olduğumuz kurumlarla paylaĢmak için 16 Nisan ve 7
Mayıs 2010 tarihlerinde iki ayrı açılıĢ düzenledik.

Ġlk açıĢımızda, yıllardır aynı yolda birlikte yürüdüğümüz, sevinçleri, üzüntüleri, yaĢamları
paylaĢtığımız danıĢanlarımızı ağırlayarak hem yeni ofisimizi tanıttık, dertlerimizi,
neĢelerimizi yeniden paylaĢtık hem de yeni dönemde düzenleyeceğimiz eğitimleri,
düzenlemeyi düĢündüğümüz organizasyonları duyurarak bu planlar dahilinde bizden neler
beklediklerini öğrenmek istedik.
7 Mayıs 2010günü yaptığımız ikinci davette ise yıllardır destekleriyle projelerimize katkı
sağlayan, birlikte çalıĢtığımız kurum, kuruluĢ ve temsilcilerini ağırladık.

3.1.b) 4. Yılımızı kutladık…
“HIV tanısı almanın şaşkınlığı ve “dünyada bununla yaşayan tek ben varım” duygusu ile doktoruma" gidip
bilgi alabileceğim, benim gibi olan insanlarla tanışabileceğim BİR YER VAR MI?" diye sorduğumda,
"maalesef yok" demişti... Bunu söylerken iyice yalnız hissettiren bir bakışı vardı...
Sonra Yahoo HIV gruba üye olup diğer HIV ile yaşayan insanlarla yazışmaya başladım. Artık Dünyada tek
olmadığımı biliyordum. O zamanlar diğer HIV pozitiflerle sadece grup üzerinden yazışılarak iletişim
kurardık. Hemen hemen tüm HIV ile yaşayan kişiler deşifre olma korkusu ile bir araya gelmekten çekinirdik.
Mail grubunda her geçen gün yaşadığı bir ihlali anlatan HIV pozitifler ve gönüllüler; “artık Dernekleşmenin
vaktidir” diyerek 2005 yılının Haziran ayında HIV/AIDS ile yaşayan insanların sahip olduğu hakları
savunmak, dayanışma sağlamak ve toplumda var olan yanlış bilgileri, önyargıları ortadan kaldırmak
amacıyla Pozitif Yaşam Derneği‘ni kurdu…
Tam 5 yıldır biz HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin korkmadan bir araya gelebileceği, sorularına yanıt
bulabileceği BİR YER VAR! HIV pozitiflerin kapısını çalabileceği Pozitif Yaşam Derneği VAR!”
Kız Kulesiii
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3.1.c) 4. Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik!
Pozitif YaĢam Derneği olarak kurulduğumuz 2005‘ten bu yana HIV/AIDS ile yaĢayan
kiĢilere yönelik destek hizmetleri, savunuculuk ve farkındalık alanlarında çalıĢmalar
yürüttük. Yürütülen bu çalıĢmalar süresince hızla büyüyen Pozitif YaĢam Derneği‘nde yeni
bir yapılanma ihtiyacı doğdu.
Daha çok HIV ile yaĢayan kiĢiye ulaĢmak ve geliĢimini sürdürmek amacıyla 42 üyemiz ile
bir araya gelerek 21 Ağustos 2010 Cumartesi günü olağanüstü genel kurul toplantısı
gerçekleĢtirdik.
Olağan üstü genel kurulda;








Tamamlanan ve devam eden
projeler üyelerle paylaĢıldı.
Faaliyet raporu ve mali raporlar
Denetleme Kurulu tarafından
Genel Kurula sunuldu.
Tüzük değiĢiklikleri yapıldı.*
DeğiĢikliklerinin
ardından
yönetim kurulu ve denetleme
kurulu seçimlerine gidildi.
Kabul edilen yeni tüzüğe göre
adayların seçimi oylamaya
sunuldu.
Yönetim kurulu için 7, denetleme kurulu için de 3 asıl ve yedek üye seçildi.
4. Dönem Yönetim Kurulu Adına, Yönetim Kurulu BaĢkanlığına Nejat Ünlü getirildi.

Destekçilerimiz/gönüllülerimiz ve tazelenen yeni
çalıĢmalarımıza hız kesmeden devam etmektedir.

yönetim

kurulu

üyelerimiz

ile

3.1.d) Pozitif Yaşam Derneği Genel Değerlendirme Anketi

yaptık

2005 yılında kurulan Pozitif Yaşam Derneği’nin Ağustos 2010 tarihine dek yürüttüğü
çalışmaları; Dernek üyeleri, fon sağlayıcılar, HIV tedavi ve takibi yapan enfeksiyon
hastalıkları doktorları, alanda bulunan aktivistler ile birlikte değerlendirdik…
Toplamda anketi yanıtlayan 47 kiĢinin görüĢleri aĢağıdaki gibidir;
 Pozitif YaĢam Derneği‘nin HIV pozitif kiĢilerin, sorun ve taleplerini temsil ettiğini
düĢünen toplam %91‘i iken, Derneğin HIV ile yaĢayanlara sağladığı destek hizmetlerini
%93‘ü baĢarılı buluyor.
 Yurt içinde ve yurtdıĢında ilgili taraflarla bir araya gelerek yürütülen savunuculuk
çalıĢmalarının etkili olduğunu düĢünenler ise %63,8‘dir.
 Ayrıca %83‘ü HIV pozitif kiĢilerin karĢılaĢtığı ayrımcılık ve hak ihlallerinin ortadan
kaldırılması/azaltılması konusunda etkili çalıĢmalar yaptığını belirtmektedir.
 Medya‘da dili değiĢtirmek konusunda ciddi adımlar attığına %85‘i katılıyorken %14‘ü
kısmen katıldığını belirtmiĢtir.
 Genel olarak Derneğin iĢleyiĢini ve faaliyetlerini baĢarılı bulanlar %87 iken, %12,7
kısmen katılmadıklarını iĢaretlemiĢtir.
 Toplamda %78.8 oranındaki katılımcı Dernek çalıĢanlarının yetkin olduğunu
düĢünmekte.
Bir yılı aĢkın süredir Dernek üyesi – destekçisi - gönüllüsü ve dernekle iĢbirliği içinde olan 42
kiĢinin geri bildirimlerine ve anket sonuçları grafiklerine ulaĢmak için:

http://pozitifyasam.org/tr/haberler/353
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3.1.e) Yayınlar

– Raporlar – Kitaplar

» Kurulduğumuz günden bu yana faaliyetlerimizi raporladık!
Kurulduğumuz
2005
yılından
bu günde
kadar
yürüttüğümüz çalıĢmalarımızı ―2005 / 2006 – 2007 –
2008 -2009 Faaliyet Raporu‖ olarak toparladık… Bundan
sonra her yıl düzenli olarak hazırlayacağımız faaliyet
raporlarımıza web sitemizden eriĢebilirsiniz…
Yıllara göre faaliyet raporlarını görüntülemek indirmek
için;
2009 :
http://pozitifyasam.org/assets/files/2009_faliyet_raporu.pdf

2008 :
http://pozitifyasam.org/assets/files/2008_faliyet_raporu.pdf

2007 :
http://pozitifyasam.org/assets/files/2007_faliyet_raporu.pdf

2005/2006:
http://pozitifyasam.org/assets/files/2005_2006_faliyet_raporu.pdf

» Pozitif YaĢamak Kitabımızı güncelledik…
Ağustos 2007 tarihinde ilkini hazırlayarak bastırdığımız
Pozitif YaĢamak kitabımızda; geliĢen tıbbi bilgiler ve
değiĢen hukuki haklar bölümlerini güncelledik.
HIV tanı ve tedavisine yönelik, her türlü tıbbî, beslenme,
psikolojik, sosyal, hukuksal sorunlarla baĢ edebilmenin
yollarını ve formüllerini anlattığımız bu kılavuzda, HIV
ile yaĢayanların kendi yaĢam deneyimlerinin yanı sıra,
merak edilen sorular, öğrenilmek istenen tüm bilgiler
detaylarıyla anlatılmıĢtır.
HIV/AIDS'le yaĢayanların baĢucu rehberi olan Pozitif
YaĢamak kitabının baĢka bir örneği bulunmamaktadır.
Kitabı
Dernek
merkezimizden
edinebilir,
web
istemezden indirebilirsiniz:
http://88.250.121.122/MyWeb/public/pozitif_yasamak_2010.
pdf

» Yeni yayınlarımız çıktı…
HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilere yönelik NAM tarafından hazırlanan ve Pozitif YaĢam
Derneği‘nin Türkçe‘ye çevirdiği ―Anti HIV ilaçları” kitapçığı ve 6 ayrı baĢlıktaki
broĢürlerimiz çıktı. HIV/AIDS ile yaĢayanlar ile tedavi ve takiplerini yapan hekimlerimizin
yaralanabileceği bu yayınları Derneğimizden edinebilir veya web sitemizde ―Diğer
Yayınlarımız‖ bölümünden indirebilirsiniz…
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Anti HIV ilaçları:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Antiretroviral ilaçlar nasıl çalıĢır
Tedavinin ana hedefi
Tedaviye ne zaman baĢlanmalı?
Olağan kontrollerin önemi
HIV tedavisinin güvenlik ve etkinliğinin
izlenmesi
HIV tedavisine baĢlamak için hazırlık
HIV tedavisini kullanmak
Yan etkiler
Ġlaç etkileĢimleri
HIV tedavisi ve hamilelik
HIV‘e etkili ilaçlarının isimleri

Nam broĢürleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bir HIV tedavisi yolculuğu
HIV ve BağıĢıklık Sistemi
Sağlığınızı korumak için 7 yol
Tedavi nasıl etkili olur
Tedaviye ne zaman baĢlamalıyım
Yen etkiler

» Kombinasyon Tedavisine GiriĢ
HIV Pozitif kiĢiler tarafından kurulmuĢ ve tedavi ile ilgili
danıĢmanlık veren, tıptaki geliĢmeleri takip ederek yazılıgörsel materyaller ile HIV Pozitifleri bilgilendiren bir
organizasyon olan I-base'nin "Kombinasyon Tedavisine
GiriĢ" kitabı Türkçe‘ye çevrildi. AĢağıdaki linkten
eriĢebilirsiniz:

http://i-base.info/home/introduction-to-combination-therapyturkish/
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» HIV Pozitifler kariyer de yapar, çocuk da…
Yıllardır etkili önlemler sayesinde HIV/AIDS ile
yaĢayan kiĢiler HIV taĢımayan bebek sahibi
olabilmektedir. HIV pozitiflere yönelik yurt dıĢında
uzun yıllardır uygulanan yöntemler artık Türkiye‘de de
yapılmaktadır. Doğum sırasında ve sonrasında alınan
etkili önlemler ile HIV‘in bebeğe geçiĢ riski % 0,5‘in
altına kadar düĢürülebilmektedir.
HIV
enfeksiyonu
günümüzde
kontrol
altına
alınabilmekte; doğru zamanda doğru tedavi ile HIV
pozitifler uzun yıllar kaliteli bir yaĢam sürebilmektedir.
Güçlü ve etkili tedaviler sayesinde HIV pozitifler, ileri
yaĢlara
kadar
yaĢamlarını
sürdürebilmekte,
evlenebilmekte ve gereken önlemleri almak koĢuluyla
çocuk sahibi olabilmektedirler.
Raporun tamamına ulaĢmak için:

http://pozitifyasam.org/assets/files/hiv_pozitifler%20kariyerde_yapar_cocukda.pdf
» 3. Hak Ġhlalleri Raporumuzu yayımladık!
Ağustos 2008 – Aralık 2009 tarihleri arasında
sağlanan 120 hukuki danıĢmanlık hizmetinden
yararlanarak hazırladığımız raporda ilginç sonuçlar
ortaya çıktı; HIV ile yaĢayan kiĢilerin en fazla ihlâle
uğradıkları alan HALA sağlık kuruluĢları. ĠĢ
yerlerinde ayrımcılıklar artıyor…
Global Dialogue ve Açık Toplum Vakfı tarafından
desteklenen raporda HIV ile yaĢayan kiĢilerin yaĢadığı
toplamda 162 adet farklı insan hakkı ihlali kaydı yapıldı.
Ġhlaller ile ilgili yapılan incelemelerde bazı vakaların
birden fazla hak ihlalini içerdiği gözlemlendi. Bu
sebepten toplam ihlal sayısı vaka sayısını aĢtı.
Raporun tamamına eriĢmek için:

http://pozitifyasam.org/assets/files/Hak_ihlalleri%20Ra
poru_kasim2010.pdf

Hak Ġhlalleri Raporu basın bülteni ―5. 1. Basın Bildirileri‖ bölümünde yer almaktadır.
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3. 1. Projelerimiz
3.1.a) Pozitif YaĢam Destek Merkezi
Kurulduğu Ağustos 2006 tarihinden bu yana (31 Aralık 2010) 652 HIV ile yaĢayan kiĢiye
ulaĢıp 4.300 üzerinde destek hizmetleri verdik. 2010 yılı içinde 150 HIV/AIDS ile yaĢayan
kiĢi ve yakınına ulaĢtık. Destek Merkezimiz geçtiğimiz yıl içerisinde 133 HIV/AIDS ile
yaĢayan kiĢiye 635 danıĢmanlık hizmeti sağladı. Destek Merkezimiz; Psikolojik, Tıbbi,
Beslenme ve Diyet, Hukuksal ve Akran DanıĢmanlığı konularında profesyonel kadrosu ile
Pozitif YaĢam Derneği bünyesinde hizmetlerine ücretsiz olarak devam etmektir.
Hizmetlerin Dağılımı;
80 yeni ve 53 eski danıĢanımız olmak üzere toplam 133 kiĢi Pozitif YaĢam Destek
Merkezi‘mizden hizmet aldı.






153
298
113
71
62

Beslenme DanıĢmanlığı
Akran DanıĢmanlığı
Psikolojik DanıĢmanlık
Tıbbi DanıĢmanlık
Hukuk DanıĢmanlığı
Toplam 635 danıĢmanlık hizmeti verildi.

Bunların yanında 40‘ın üzerinde sosyal güvence sorununa sahip olan arkadaĢımızın yeĢil
kart, GSS, Sigorta gibi iĢlemlere müracaatını sağlayıp gerekli baĢvurularının takibini
yaparak sosyal güvenceye ulaĢmaları konusunda destek sağladık.
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HIV ile yaşayanlara yönelik eğitimler düzenledik…
GeniĢleyen ekibimiz ile PYDM danıĢmanlık hizmetlerinin yanı sıra, her ay düzenli
olarak eğitim toplantıları planlandı. Mayıs 2010 ayından itibaren aylık periyotlarda kapasite
geliĢtirme eğitimleri, sosyal etkinlikler ve söyleĢi toplantıları yapıldı.
Etkinlik Takvimi:


8 Mayıs ve 10 Temmuz 2010 Cumartesi 14.00 – 18.00
HIV, cinsel yaĢam, eĢ/partner ile paylaĢım
(Moderatör: Uzm. Psikolog Murat Yüksel)
Ġki farklı tarihte düzenlenen eğitime 18 HIV ile yaĢayan katıldı.
Uzman Psikolog Murat Yüksel tarafından düzenlenen eğitimde pozitif bireylerin, eĢ
aile ve yakın çevrelerine HIV statülerini açıklamak süreçlerinde, nelerin önemli olduğu,
bu açıklamayı yapmanın gerekliliği var mıdır yok mudur, bir açıklama yapamıyor olmak
kiĢiyi neden psikolojik olarak yıpratmaktır, açılmak nasıl ve ne Ģekilde olmalıdır gibi
konularda katılımcılar düĢüncelerini paylaĢarak sorun ve çözüm önerileri konusunda
deneyim kazandılar.
Cinsel yaĢamlarında tanı sonrası cinsellikten uzaklaĢma eğiliminin nedeni, sebep ve
sonuçları ile ilgili deneyimlerini birbirlerine aktaran arkadaĢlarımız cinsel yaĢam
konusunda Murat Yüksel‘ in aktarımları ile davranıĢ Ģekillerini yeniden değerlendirme
fırsatı buldular.

 15 Mayıs ve 29 Mayıs Cumartesi 14.00 – 18.00
HIV'in tıbbi boyutu, psikolojik boyutları, sağlıklı beslenme, pozitif rehberlik
(Psikolojik, tıbbi ve beslenme danıĢmanlarımızın katılımı ile)
HIV‟in Tıbbi Boyutu, Sağlıklı Beslenme ve Pozitif Rehberlik Eğitiminden 21 KiĢi
yararlandı.
―HIV‟e iliĢkin bilgi ve yaĢam becerilerinde kapasite geliĢtirme eğitimi Tıbbi
DanıĢmanımız Dr. Berivan Tunca ve Beslenme DanıĢmanımız Diyet Uzmanı Aysen
Arıcan, Akran Desteği ve Pozitif Rehberlik Proje çalıĢanı Yasin Erkaymaz tarafından
verildi.
GerçekleĢtirilen eğitimde katılımcılar, HIV/AIDS in tıbbi boyutu, beslenme
alıĢkanlıklarının önemi, doğru ve dengeli beslenme alıĢkanlığının kazanılması
konularında bilgilendirildiler. HIV ile uzun süreler birlikte yaĢayan pozitif
arkadaĢlarımızın yeni tanı alan akranlarına yaklaĢımlarının ve desteklerinin nasıl
olması ile ilgili pozitif rehberlik sunumunda da, yeni tanı alan kiĢilere akran olarak
yaklaĢım mesafesi ne olmalıdır, nelere dikkat edilmeli ve nelerden kaçınılmalıdır
konularında grup tartıĢması usulü ile ortak değerlerin belirlenmesi sağlanmıĢtır.

 5 Haziran 2010 Cumartesi 14.00 – 18.00
''Anti HIV ilaçları, ilaca uyum, direnç ve yan etkiler''
(Moderatör: Uzm. Psikolog Murat Yüksel)
HIV ilaçlarına Bağlılık ve Tedaviye Devamlılık Eğitimi 13 KiĢiye verildi.
''Anti HIV ilaçları, ilaca uyum, direnç ve yan etkiler'' baĢlığı altında özellikle ilaç
kullanımının ve ilaca uyumun psikolojik etkilerinin değerlendirildiği sohbet toplantısına
uzun süredir ilaç kullanan danıĢanlarımızın katıldığı gibi, ilaç kullanmaya henüz
baĢlamamıĢ/baĢlayacak olan danıĢanlarımızın da katıldı. Bilgi paylaĢmak ve ilaç
kullanan danıĢanlarımızın henüz ilaç kullanmayan diğer danıĢanlara tecrübelerini
aktarması bakımından hayli yararlı oldu.
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Destek Merkezimizden kısa kısa anekdotlar…
Ocak 2010
M.P: YaklaĢık 7 yıldır HIV ile yaĢayan danıĢanımız kullanmıĢ olduğu ilaçlara ara verdiğini
ve tedaviyi bıraktığını söyleyerek derneğe ulaĢtı. Kendisini psikolojik destek almak
konusunda ikna ettik. Destek Merkezi‘nde psikolog danıĢmanlık hizmetinden yararlanarak
ilaç tedavisini kesme kararından vazgeçerek, test ve takiplerini aksatmadan yapmaya
yeniden baĢladı. Tedavisi sorunsuz, sağlığı gayet yerinde yaĢamına devam ediyor.
O.Ç: Bir eğitim araĢtırma hastanesinden hizmet alan danıĢanımız hastanenin medula
sistemine geçiĢindeki aksaklıklar nedeni ile sürekli iĢ yerinden vizite kâğıdı almak zorunda
kaldığını ve bu nedenle hastaneye gitmesi gereken zamanları aksattığını iletti. Dernek
olarak bu kurumda ki hekimler ile görüĢerek problemi aktardık. BaĢhekimliğe bir dilekçe ile
durumu bildirdik ve vizite kâğıdı uygulaması olmaksızın hastaneye giriĢ iĢlemlerinin
yapılabilmesini sağlayan sisteme geçilmesi konusunda hızlanmalarına ön ayak olduk.
ġubat 2010
T.UB: Türkiye‘de tutuklu olarak bulunan ve son evre de tanı alan yabancı uyruklu
arkadaĢımıza destek olmamız için bir eğitim araĢtırma hastanesi bizlerle iletiĢime geçti.
Kendisini ziyarete gittik. Son evrede olduğundan tedaviye de hemen baĢlanamadığından
arkadaĢımız fırsatçı enfeksiyonlar nedeni ile bilincini kaybetmiĢti. Bilinci yerin de
olmamasına rağmen elindeki kelepçeler ile yatağa bağlanmıĢtı. Önce yanında görevli olan
jandarmalardan bu uygulamanın sonlandırılmasını talep ettik. Sonrasında hastanenin
sosyal hizmet uzmanları ve hekimleri ile birlikte kelepçelerin çıkartılmasını sağladık. Acilen
tedaviye baĢlaması gerektiğinden tutukevi ilaçların alım prosedürünü bitirince ye kadar 30
günlük ilaç desteği sağladık.
1 ay sonrasında arkadaĢımız toparladı ve bilinci yerine geldi, yalnız uzun süre
yürüyememiĢ olmaktan dolayı fizik tedaviye gitmesi gerekti, psikolojik olarak da kendisinin
toparlamasına yardımcı olmak için psikiyatrimizin hastanede kendisini ziyaret ederek
gerekli ilaçları kullanmasını sağladık. 2 ay sonrasında arkadaĢımız kendine geldi, yürüme
zorluğu için fizik tedavisi devam ediyordu, bu sırada tutukluluk hali son buldu ve beraat etti.
Ülkesine gidiĢ sırasında hava alanına gidecek ambulans, yanında olacak refaketciler için
hastanenin sosyal hizmet uzmanı ile sürekli iletiĢimde kalarak arkadaĢımızın ülkesine
sorunsuz olarak gönderilmesini sağladık.
E.K: 65 yaĢında HIV pozitif ve aynı zamanda kanser ile siroz rahatsızlığı da mevcut olan
arkadaĢımızın bir çok üniversite ve araĢtırma hastanesine kritik durumda olmasına rağmen
yatıĢının yapılmadığı ile ilgiliyi bilgiyi gece saat 01:00 saatlerinde aldık. Gece yarısı sonrası
Dernek baĢkanımız, avukatımız, Destek Merkezi çalıĢanlarımız telefonlar ile sorunu
halletmeye çabaladık. Gün ağardığında ne yazık ki hiçbir hastaneye yatıĢı gerçekleĢmedi.
Sabahleyin avukatımız ve çalıĢanlarımız hastamızın yanına gitmek üzere plan yapmıĢken
ne yazık ki arkadaĢımızın vefat ettiği haberini aldık! Ailesi ve yakınları hastamızın kaybı
nedeniyle sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlardan yasal yollarla nasıl hak
aranacağı konusunda bilgilendirildi fakat hasta yakınları bu giriĢimi yapacak manevi gücü
kendilerinde bulamadıklarını söyleyerek Ģikâyetçi olamadılar.
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Mart 2010
B. Bebek: Anadolu‘dan bir ilin sağlık müdürlüğünden aranılarak bölgelerinde bulunan bir
eğitim araĢtırma hastanesinde HIV pozitif bir annenin doğuma gireceği bilgisini aldık.
Doğum sırasında ve sonrasında bebeğe HIV geçiĢini önleyici ilaçları sağlamamızı istediler.
Bağlantıda bulunduğumuz eczanelerden ilaçları temin ederek doğumun gerçekleĢeceği
hastaneye gönderilmesini sağladık. Anne sezaryen doğum ile bebeğini dünyaya getirdi.
Anne ve bebeğin tedavisi için hayati önemi olan bu ilaçları sağlamıĢ olmaktan ve HIV
negatif bir bebeğimizin olmasının mutluluğu ile güzel bir hafta geçirdik 

Nisan 2010
U.Ö: Ġstanbul‘ da faaliyet gösteren eğitim araĢtırma hastanelerinden birisinde tedavi alan
danıĢan doktorunun kendisine verdiği reçete ile beraber derneğe geldi. Tablet formu 2 x 2
(günde 2 defa 2 adet ilaç) olarak reçete edilmesi gereken bir ilaç eski ve piyasada
bulunmayan kapsül formu ile 3 x 2 (günde 3 defa – 2 adet ilaç) olarak reçete edilmiĢ bu
nedenle kullandığı ilaç erken bitmiĢ ve ilaç desteği için derneğimize yönlendirilmiĢ.
ArkadaĢımıza gereken ilaç desteğini verdik. Reçetesindeki düzenlemenin hatalı olduğunu
ve doktoru ile görüĢmesini istedik. ArkadaĢımız doktoru ile görüĢerek yeni reçetesinin
doğru yazılması konusunda talepte bulundu. Yeni reçetesini aldıktan sonra bizleri arayarak
bilgi vermesini istedik. Yeni reçetesi 2 x 2 olarak doğru Ģekilde reçete edildi.
Mayıs 2010
M.E: Uzun süredir HIV ile yaĢayan ve tedaviyi ret eden bir arkadaĢımızın yakını ulaĢarak
bizden destek istedi. YeĢil kart güvencesi ve barınacak yeri olmayan arkadaĢımıza destek
olmak için yeĢil kart bürosunu ve valilik sosyal yardımlaĢmayı harekete geçirmek için
gerekenleri ivedilik ile yaparken sosyal güvencesi olmamasından dolayı herhangi bir
hastaneye yatıĢı kabul edilemeyen arkadaĢımızı ne yazık ki kaybettik.

Haziran 2010
A.K: 10 yıl önce HIV testi yaptırdığını ve sonucunu öğrendikten sonra hiç kimse ile
paylaĢmadan yaĢamaya devam ettiğini söyleyen A. K hanım 1 Aralık Dünya AIDS
gününde TV‘de izlediği yayın sonrasında derneği arayacak cesareti bulduğunu söyleyerek
bizlere ulaĢtı. Destek Merkezi‘miz tarafından tedavi ile bilgilendirilen arkadaĢımız tedavi
alacağı hastanede ayrımcılık yaĢayacağı korkusuyla gitmeye çekindiğini paylaĢtı.
Kendisinin gideceği hekim ile iletiĢime geçerek kiĢinin hassasiyetleri hakkında bilgi
paylaĢımında bulunduk. ArkadaĢımız Ģu an tedavisine baĢladı, hastanesinden ve
hekiminden son derece memnun, dernek içi düzenlediğimiz eğitim ve toplantıların sıkı bir
takipçisi 

Temmuz 2010
U.S: Ġstanbul‘da faaliyet gösteren üniversite hastanesinden bir uzman doktorumuz
arayarak yeni doğum için gerekli anne ve bebek için kullanılması kaçınılmaz olan önleme
ilaçlarını bulamadıklarını ve alamadıkların iletti. Gerekli araĢtırmayı yaparak ilaç alımlarını
yapıp hastaneye ulaĢtırdık. Doğum sonrasında bebeğin kullanacağı ilaçların da teminini
yaparak bir bebeğe daha destek olmanın mutluluğu ile çalıĢmalarımıza devam ettik.

10

Ağustos 2010
A.K: Ġstanbul‘da faaliyet gösteren bir eğitim araĢtırma hastanesinde 54 yaĢında tanı alan
bir kadına destek olmamız için mahallenin muhtarı bize ulaĢarak yardım talep etti. Hekim,
kiĢinin 54 yaĢında olduğunu ve bir takım ilaçları kullanmada uzun süre yaĢayamayacağı
bilgisini paylaĢmıĢ. Dernek BaĢkanımız ve Destek Merkezi çalıĢanımız ablamızı ziyaret
ederek hekimi ile görüĢtüler. Son dönem ilaçların etkinliği, tedavi süreci ile ilgili doktor ile
kısa bir sohbetten sonra kiĢinin ilaç kullanmak istemediğini anladık. Kendisi ve çocukları ile
konuĢarak ilaç ve tedavinin önemini uzun uzun anlattık. Doktorunun da desteği ile ilaçları
kullanacağı sözünü veren ablamız tedavisine devam ediyor.
Kasım 2010
T. H: Doğu illerimizden birisinde takip gören hastamızın hekimi derneğimize ulaĢarak
hastanelerinin Ģartlarının ileri tetkikler için yeterli olmadığını, takip ettiği sosyal ve maddi
desteğe ihtiyacı olan arkadaĢımızın ileri tetkikler için Ġstanbul‘da tedavi görebilmesi için
destek gerektiğini ifade etti. Ġstanbul‘da bir eğitim ve araĢtırma hastanesine kabulünü
sağladık. Gereken ileri tetkikler için hastanede kaldığı sürede temel ihtiyaçlarını karĢılamak
için ziyaret ettik. Gereken ileri tetkikler ile ilgili iĢlemler yapılıp durumu netleĢtikten sonra 20
günlük tedavi sürecinden sonra memleketine dönüĢünü sağladık. Sağlığının yerinde
olduğu haberlerini sıklıkla duyuyor ve mutlu oluyoruz.
O. D: HIV tedavisi dıĢında kronik olarak psikiyatri tedavisi alması gereken arkadaĢımız
psikiyatri sorunları nedeniyle HIV tedavisini aksatarak hayatına devam ediyordu. YaklaĢık
3 senedir kendisi ile ilgili takibi gerçekleĢtirmemize rağmen ilaca devamlılık konusunda bu
zamana kadar yol kat edememiĢtik. Derneğimizde gönüllü olarak destek olan gönüllü
arkadaĢlarımız sayesinde, tedavi aldığı doktorun yurt dıĢından ilaç getirimi ile ilgili ikna
edilmesini sağlamaya çalıĢtık fakat takibi yapan doktor hastanın uyum sorunu olduğundan
dolayı ilgilenmediğini beyan etti.
Bunun neticesinde arkadaĢlarımız uyum koĢullarının sağlanması için ruh ve sinir
hastalıkları ile ilgili bir kuruma yatıĢını bu yatıĢ ile ilgili gerekli takiplerin yapılması
konusunda destek oldular. ArkadaĢımız tedavi aldığı kurumu değiĢtirerek bir üniversite
hastanesine gitmeye baĢladı. En uygun HIV kombinasyonunu kullanmaya baĢlayan
arkadaĢımızın yurt dıĢında gelecek olan ilaçları için gerekli resmi iĢlemler baĢlatıldı.
ArkadaĢımızın değiĢen tedavi sonrasında ki süreçte değerleri günden güne iyiye gidiyor.
Aralık 2010
A.K: Anadolu da bir eğitim araĢtırma hastanesinde yatan bir amcamızın kızı bizlere ulaĢtı.
48 yaĢında, menenjit, tüberküloz ve ciltte yaralar mevcut olan danıĢanımız bu sürece
gelene kadar 8 aydır kurumun bir çok bölümünde zaman geçirmiĢ ama ne yazık ki hiçbir
hekim teĢhis koymak konusunda yeteri kadar hızlı davranmamıĢ. Amcamızın kızına
telefonda manevi destek olduk. 8 ay sonunda tanı konduktan sonra yapılacak ve
ilerleyecek süreç ile ilgili bilgilendirdik. Geçte olsa tedaviye baĢlayan amcamız ne yazık ki
bu süreci sürdüremedi ve hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları hastanede 8 ay boyunca
tanı konulamamasından dolayı hukuk mücadelesi vermek istediklerini ilettiler ve gereken
süreci baĢlatmak için avukatımız ile görüĢtü. Yürüttüğümüz Hukuk Poliklinikleri Projesi
kapsamında yasal haklarını kullanmaya baĢlıyorlar.
Fon Sağlayıcılar: MSD + M.A.C. AIDS Fon
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08 Ekim 2010 Cuma Sabah

3.1.b) Hukuk Poliklinikleri Projesi
HIV ile YaĢayan Ġnsanların Hukuki Sistemi
Güçlendirilmesi Hukuk Poliklinikleri Projesi - I

Kullanımlarının

Açık Toplum Enstitüsü ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen projenin amacı;
HIV‘le yaĢayan kiĢilerin maruz kaldığı hak ihlallerinin önüne geçmek; yaĢadıkları
ayrımcılığı, HIV‘le yaĢayan toplumu güçlendirerek, onlara insan hakları konusunda
eğitimler vererek ve sosyal hizmet, hukuki, tıbbi ve akran danıĢmanlığı desteği sağlayarak
azaltmaktır.
2008 Eylül ayında baĢlayan Hukuk Poliklinikleri Projesi süresince proje illerinde HIV/AIDS
tedavisi yapılan hastanelerin Enfeksiyon Servisleri‘ne ziyaretler yapıldı. HIV ile yaĢayıp bu
hastanelerde tedavi gören kiĢiler, yaĢadıkları sorunlar ile ilgili bilgi ve hukuk da dâhil olmak
üzere farklı konularda danıĢmanlık almak üzere Pozitif YaĢam Derneği‘ ne yönlendirildi.
Saha ziyaretleri esnasında hastane ziyaretleri ile eĢ zamanlı olarak Ġl Sağlık Müdürlükleri,
sivil toplum örgütleri de ziyaret edildi.
Ġstanbul‘da 5 adet, Antalya‘da 2 adet, Kayseri‘de 1 adet ve Ġzmir‘de 2 adet olmak üzere
toplamda 10 adet HIV/AIDS Ġnsan Hakları ve Kapasite GeliĢtirme Eğitimleri düzenlendi. Ġki
günlük olarak düzenlenen bu eğitimler esnasında bu illerde HIV ile yaĢayan kiĢiler,
partnerleri, akrabaları ve arkadaĢlarına HIV/AIDS‘in tıbbi, psiko-sosyal ve hukuki
boyutunda bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında o illerde beraber çalıĢtığımız avukat
arkadaĢlarımızın katılımı ve eğitime katılan kiĢilerin maruz kaldıkları ihlalleri konuĢup,
tartıĢabilecekleri tartıĢma bölümü ile de dava sürecine götürülebilecek vakalar belirlendi ve
bu kiĢiler vakalarını dava sürecine götürmeleri konusunda cesaretlendirildi. Trabzon‘da
tedavi gören hastaların büyük çoğunluğu tedavilerine Ankara ve Ġstanbul‘da devam ettikleri
ve büyük ölçüde görünürlük problemi yasadıkları için Trabzon‘da kapasite geliĢtirme
eğitimi yapılamadı. Bu eğitimlerle toplamda 100 HIV ile yasayan kiĢi ve yakınlarına insan
hakları ve kapasite geliĢtirme eğitimi verilmiĢ oldu.

2010 yılı içerisinde gerçekleĢtirilen eğitimler;
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6–7 ġubat 2010
Ġstanbul‟da 5. HIV/AIDS ve Ġnsan Hakları Eğitimi yapıldı…
Ġstanbul‘da proje kapsamında HIV/AIDS ve Ġnsan Hakları Kapasite GeliĢtirme Eğitiminin 5.
si 14 HIV ile yaĢayan kiĢi ve yakınlarının katılımı ile gerçekleĢtirildi.
Eğitimi birinci günü Arzu Kaykı PYD‘nin dünü bugünü
sunumu ile baĢladı. Hukuk Poliklinikleri projesinin
tanıtılması sonrası, HIV/AIDS‘in tıbbi boyutu Tekin Tutar
tarafından öğleden sonra ise psikolojik boyutu dernek
psikologu Murat Yüksel tarafından anlatıldı. Eğitimin
ikinci günü HIV ile yaĢayan kiĢilerin haklarının anlatıldığı
sunumlarla devam edildi.
Ġnsan Hakları boyutu Cenk Soyer, vakalar ve çözümleri
Yasin Erkaymaz tarafından anlatıldı.
Öğleden sonraki oturuma Hukuki DanıĢmanımız Av. Habibe Yılmaz Kayar‘da katıldı ve
hem yaptığı sunum ile hem de soru -cevap bölümünde HIV/AIDS ile yaĢayan
danıĢanlarımızın ve yakınlarının hakları ve maruz kalma ihtimalleri olan hak ihlalleri ile ilgili
soruları cevaplandırdı.

20 – 21 ġubat 2010
Antalya‟da ikinci HIV/AIDS ve Ġnsan Hakları Kapasite GeliĢtirme Eğitimini
gerçekleĢtirdik…
Antalya‘da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesinde düzenlenen ikinci kapasite
geliĢtirme eğitimine tedavileri hastane bünyesinde yürütülen 9 HIV ile yaĢayan kiĢi ve
yakını katıldı. Eğitime Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Rabin Saba
ve Antalya Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Figen Sarıgül‘de katıldı. Eğitim
sonrası, Antalya‘da ikamet eden danıĢanlar da ziyaret edildi.

22 – 25 ġubat 2010
Ġzmir‟de 3. Akran DanıĢmanlığı Eğitimi yapıldı…
Ġzmir‘de akran danıĢmanlığı veren mevcut 2 danıĢman ve 7 yeni akran danıĢmanının
katılımıyla, Ege HIV/AIDS AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (EGE HAUM)‘nde düzenlenen
eğitimle HIV/AIDS ile ilgili bilgilerimizi güncelledik.

27 – 28 ġubat 2010
Ġstanbul Akran DanıĢmanları Kapasite GeliĢtirme Eğitimi gerçekleĢtirildi…
HIV/AIDS ve Ġnsan Hakları ile Ġlgili Akran
DanıĢmanları
Kapasite
GeliĢtirme
Eğitimi, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya ve
Samsun‘dan 11 akran danıĢmanının
katılımı ile Ġstanbul‘da gerçekleĢtirildi. Bu
eğitim
ile
proje
illerinde
akran
danıĢmanlığı veren gönüllülerimizin
verdikleri
danıĢmanlıklar
ile
ilgili
verimliliklerini artırmak amaçlanmıĢtır.
Eğitimin moderasyon Volkan AkkuĢ ve
Neslihan Öztürk‘ün değerli katkılarıyla
yapılmıĢtır.
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Proje süresince yaklaşık 125 kişi hukuki danışmanlık aldı…
Hukuki danışmanlıklarda öncelik önleyici çözümler bulmaya ve vaka çözümüne
yönelik olmuştur. Ayrımcılık ve hak ihlali olan vakalar ile ilgili de kişi kendi isteği
doğrultusunda dava sürecine gitmesi konusunda cesaretlendirilmiş ve kişinin karar
vermesi sonucu ilgili ildeki avukata yönlendirilmiştir.
13 vaka yargı sürecine taşındı. Bu 13 davadan 4’ü iç hukuk yollarının
tüketilmesi sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüldü…
Proje döneminde Türkiye’de sığınma prosedüründe bulunan 3 mülteciden 2’sine
HIV/AIDS ile ilgili HIV RNA ve CD4 testlerinin yapılabilmesi ve ilaç temini konularında,
1 mülteciye de kendi isteği doğrultusunda ülkesine geri gitmesi konusunda
girişimlerde bulunularak hizmet verildi.

Hukuk Poliklinikleri kapsamında medya çalışmaları yürütüldü…
İstanbul’da ana akım ve Antalya’da yerel medya çalışanlarına yönelik yapılan iki eğitim
ile özellikle basında yer alan haberlerin dilinde önemli ölçüde değişim görülmeye
başlandı.
Ayrıca proje süresince TV kanalları ve gazetelerde yapılan birçok röportaj ve haberler
ile HIV/AIDS ile ilgili toplumda önemli ölçüde bir farkındalık yaratılırken bir yandan
da ihlal özelliği taşıyan haberlerin internet sitelerinden kaldırılması, bu yolla HIV ile
yaşayan kişilerin yaşadıkları ihlallerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar
yapıldı.

Proje illeri

: Ġstanbul, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Ġzmir

Proje süresi : Eylül 2008 – Mart 2010
Fon Sağlayıcılar: Açık Toplum Enstitüsü (OSĠ) ve Hollanda Büyükelçiliği

HIV ile YaĢayan Ġnsanların Hukuki
Güçlendirilmesi Hukuk Poliklinikleri Projesi – II

Sistemi

Kullanımlarının

Ġkincisi, 2010 Mart ayı içerisinde baĢlayan Hukuk Poliklinikleri Projesi ile Türkiye‘de HIV ile
yaĢayan kiĢilere yönelik insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi konusundaki çabalarına
devam etmeyi, güçlendirmeyi ve sürdürülebilir hale getirmeyi, ayrıca HIV ile yaĢayan
kiĢilere yönelik ayrımcılığın azalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken bir
önceki proje model teĢkil edecek, ancak proje kapsamı HIV vakalarının artıĢ gösterdiği
Ģehirleri de kapsayarak geniĢletilmiĢtir. Bu bağlamda, 7 Ģehir (Ġstanbul, Ġzmir, Antalya,
Ankara, Adana, Samsun, Diyarbakır) ana proje Ģehirleri olarak seçilmiĢ, bu illerin
çevresinde bulunan ve HIV ile yaĢayan kiĢilerin sayılarının artıĢ gösterdiği 16 diğer il de
proje kapsamına alınmıĢtır.
Haziran 2011‘e kadar devam edecek projede Hukuki destek sağlayacak ağ içerisindeki
avukat sayısı 23‘e çıkarılarak, HIV ile yaĢayan kiĢilerin sayısının arttığı illerde HIV ile
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yaĢayan kiĢilerin vakalarını mahkemelere götürme konusunda danıĢmanlık verecek bu
konuda eğitim almıĢ avukatların bulunması sağlanacaktır. Bu 23 ildeki Ġl Sağlık
Müdürlükleri, hastanelerin enfeksiyon servisleri ve eczaneler ziyaret edilerek, HIV ile
yaĢayan kiĢilere ulaĢmak konusunda destekleri istenecektir.
HIV ile yaĢayan kiĢiler, HIV ile yaĢama konusunda kapasitelerinin artırılması konusunda
verilecek eğitimlerin yanı sıra hakları konusunda verilecek eğitimler ile
güçlendirileceklerdir. Güçlendirilen HIV ile yaĢayan kiĢiler ve sağlanacak hizmetler ile proje
kapsamında seçilen Ģehirlerde ve Türkiye çapında daha güçlü bir ağ oluĢturulması
hedeflenmektedir. Proje süresince daha fazla vaka mahkeme sürecine taĢınacaktır.
Mahkeme sürecine taĢınan vakalardan alınacak sonuçlar sonraki süreçte dava sürecine
taĢınacak vakalara emsal teĢkil edecektir. Bunun yanı sıra, yapılacak farkındalık artırma
çalıĢmaları ve oluĢturulacak güçlü ağ ile HIV ile yaĢayan kiĢilere yönelik ayrımcılığın
azaltılması hedeflenmektedir. Ġnsan hakları ihlalleri vakalarının belirlenmesi, vakaların
mahkeme sürecine taĢınması gibi tüm aĢamalar, ayrımcılık vakaları ve özellikle sağlık
kurumlarında insan hakları ihlallerinin azalması amaçlanarak, HIV/AIDS ve hukuki bir
çerçeve oluĢturulması konularında farkındalık yaratmak amacıyla, medya ile
paylaĢılacaktır.
Bu bağlamda proje süresince ve proje amaçları doğrultusunda aĢağıda sıralanan
faaliyetler gerçekleĢtirilecektir:
1. HIV vakalarının artıĢ gösterdiği illerde geniĢ kapsamlı bir avukat ağı geliĢtirmek.
2. Proje kapsamındaki 23 Ģehirde kapasite ve ağ oluĢturmak (sağlık kurumlarında
ve Ġl Sağlık Müdürlükleri ve eczaneleri kapsayan yerel yetkililerde farkındalık
oluĢturmak)
3. 7 ana Ģehir ve çevre illerde HIV ile yaĢayan katılımcılara yönelik 15 adet
―HIV/AIDS ve Ġnsan Hakları Kapasite GeliĢtirme‖ eğitimi
4. 23 ilde HIV ile yaĢayan kiĢilere yönelik problem çözme desteği (tüm HIV ile
yaĢayan kiĢilere sosyal servis desteği, akran desteği ve hukuki destek)
5. Hukuki DanıĢman aracılığı ile danıĢmanlık verilen ve 23 ildeki avukatlar
aracılığı ile izleme ve takip yapılacak HIV ile yaĢayan kiĢilerin dava takipleri
6. Ġnsan hakları ihlallerinin raporlanması
7. Medya aracılığı ile farkındalık yaratma
Proje faaliyetlerinin ilk ayağını oluĢturan proje illerine saha ziyaretleri, GILEAD Türkiye‘nin
teklifi onaylaması ve sonrası, Haziran 2010 tarihi itibariyle baĢlamıĢtır.
Proje illeri:
Ana Ģehirler: Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Ankara, Adana, Samsun, Diyarbakır ve bu Ģehirlere
yakın mesafedeki diğer iller: Gaziantep, ġanlıurfa, Mersin, Hatay, EskiĢehir, Sivas, Konya,
Kayseri, Trabzon, Aydın, Muğla, Manisa, Afyon, Denizli, Bursa, Kocaeli
Proje süresi:

Açık Toplum Vakfı: Temmuz 2010 – Haziran 2011 (12 ay)
Hollanda Büyükelçiliği: Aralık 2010 – Mayıs 2012 (18 ay)
GILEAD Türkiye: Saha ziyaretleri

Fon sağlayıcılar: Açık Toplum Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği, GILEAD Türkiye
Hukuk Poliklinikleri Projesi‘nin ikincisinin teklifi, 2010 Mart ayı içerisinde
Açık Toplum Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği ve GILEAD Türkiye‘ye
sunulmuĢtur.
Projenin saha ziyaretleri ile ilgili GILEAD Türkiye‘ye sunulan kısmı, 2010 Nisan ayı
itibariyle onaylanmıĢtır. Sunulan proje teklifi Temmuz 2010‘da Açık Toplum Vakfı
tarafından, Aralık 2010‘da da Hollanda Büyükelçiliği tarafından da kabul edilmiĢtir.
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3.1.c) Hukuk Poliklinikleri Projesi Saha Ziyaretleri
Ġlk olarak 2008 yılında gerçekleĢtirilen Anadolu Ziyaretleri Projesi ile hayata geçirilen saha
ziyaretleri, Hukuk Poliklinikleri–2 projesi (Nisan 2010- Ekim 2011) ile Ġstanbul dahil olmak
üzere toplam 23 ilde devam ediyor.
2010 yılı içinde, Proje kapsamında ziyaret edilmesi öngörülen 7 ana il (Ġstanbul, Ġzmir,
Antalya, Ankara, Adana, Samsun, Diyarbakır) ve bu illere yakın mesafelerdeki 16 ilden
(Gaziantep, ġanlıurfa, Mersin, Hatay, EskiĢehir, Sivas, Konya, Kayseri, Trabzon, Aydın,
Muğla, Manisa, Afyon, Denizli, Bursa, Kocaeli) 10‘unun ziyareti gerçekleĢtirilerek proje
faaliyetlerinin yürütülmesi ve söz konusu illerde daha fazla HIV ile yaĢayan kiĢiye destek
hizmetleri ulaĢtırılması için faaliyette bulunuldu.
Proje ziyaretlerinin temel amacı, ziyaret edilen illerde HIV pozitif kiĢilere hizmet sağlayan
kurum/kuruluĢlarla görüĢerek HIV/AIDS bağlamında toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın
geliĢtirilmesine katkıda bulunmak ve HIV ile yaĢayan kiĢilerin HIV ile yaĢam becerilerinin
geliĢtirilerek, savunuculuk çalıĢmalarının bireysel bazda da sağlanarak Ülke genelinde
HIV/AIDS‘e yönelik olumlu düzenlemelerin arttırılmasını ve bütün HIV pozitif kiĢilerin daha
yüksek kalitede hizmet almasını sağlamak olarak özetlenebilir.
Bununla birlikte destek merkezine gelen baĢvuruların ve takip edilen vakaların tek tek
değerlendirilmesi ile oluĢan birikimle, hak ihlallerinin raporlanması, hukuki sürece
taĢınması ve ilgili tüm kurum/kuruluĢların bu geliĢmelerden haberdar edilerek, HIV ile
yaĢayan kiĢilerin sağlık sistemi içinde ya da sosyal alanda hak ihlalleri ya da ihlal
teĢebbüsleri ile karĢılaĢmalarını engellemek bir baĢka amaç olarak ifade edilebilir.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde Hukuk Poliklinikleri 2 kapsamında gerçekleĢtirilen
ziyaretlerin, Ulusal HIV/AIDS programı ve yasama çalıĢmalarına katkısı oldukça önemli
görülmektedir.
Ziyaret edilecek iller belirlenirken ülke genelindeki tanımlanmıĢ HIV/AIDS vakası sayıları,
yerel risk faktörleri ve daha önce ziyaret edilmiĢ/edilmemiĢ iller göz önünde bulunduruldu
ve 7 ana Ģehir ve bu illere yakın mesafelerdeki diğer iller ziyaret edilecek iller olarak
belirlendi.
Ziyaret edilen bütün illerde proje amacına uygun olarak, HIV Pozitif hasta takip eden
enfeksiyon uzmanlarıyla görüĢmek üzere ilgili Hastanenin Enfeksiyon Servisi, yardıma
muhtaç HIV Pozitif kiĢilerin durumları hakkında bilgi edinmek ve HIV‘e iliĢkin doğru
bilgilerle farkındalık yaratmak amacıyla Valilik Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı
müdürlüğü, Ġl genelindeki epidemik duruma iliĢki bilgi edinmek ve bilgi paylaĢmak
maksadıyla Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü, danıĢanlarımızın ilaç
temini konusunda sıkıntı yaĢamaması hedefiyle eczaneler ve derneğimizle irtibat içerisinde
bulunan HIV Pozitif kiĢilerle görüĢülmüĢtür.
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Tarihlere göre ziyaret edilen bölgeler ve iller;
Karadeniz Bölgesi
Samsun 10 Haziran 2010
 Samsun Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi
 Valilik Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
Trabzon –
11 Haziran 2010
 Trabzon Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 Trabzon Karadeniz Ünv. Tıp. Fakültesi (Farabi) Hastanesi Enf.Servisi
 Gönüllü DanıĢmanlık Test Merkezi
 Trabzon Kadın Platformu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi -Doğu Anadolu Bölgesi
Urfa 23 Haziran 2010
 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi
 Urfa Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġubesi
 Urfa Valiliği Sosyal YardımlaĢma DayanıĢma Vakfı
Diyarbakır 24 Haziran 2010
 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi
 Diyarbakır Valiliği Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
 Diyarbakır Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi
Adana 26 Ekim 2010
 Adana Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 Balcalı Eğitim. AraĢtırma Hastanesi Enfeksiyon Servisi
 Valilik Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
Mersin 27 Ekim 2010
 Mersin Üniversitesi Eğitim AraĢtırma Hastanesi Enfeksiyon
 Valilik Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
 Mersin Ġl Sağlık Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
Hatay –
14 Aralık 2010
 Hatay Ġl Sağlık Md. BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 Hatay Valiliği Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi AraĢtırma Uygulama Hastanesi
Gaziantep –
15 Aralık 2010
 Gaziantep Ġl Sağlık Md. BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğü
 Gaziantep Valiliği Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı müdürlüğü
 Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi
Fon sağlayıcı: GILEAD Türkiye
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3.1.d) Hak Ġhlalleri Raporu Projesi
Hak ihlalleri raporlarını düzenli olarak senelik biçimde yayınlamayı hedeflemekteyiz. Bu
proje sonucu yayınlanan rapor, HIV‘le yaĢayan kiĢilerin maruz kaldığı hak ihlâllerini nitel ve
nicel yönden incelemeyi hedeflemekte. Ayrıca, bu yıl yürütülen ‗Hukuk Poliklinikleri‘
projesinin sonucu olarak hukuk yoluna taĢınmıĢ vakaları da raporda ayrı bir bölüm olarak
belirtilerek bu yolla hem örnek vaka oluĢturmayı hem de hukuk yolunda çözüme yönelik
tıkanıklık ve sorunları göz önüne sermeyi hedeflemekte.
Proje resmi olarak Nisan 2010‘da yürütülmeye baĢlandı.
Hak ihlalleri raporun içeriği, Mart 2010‘da Hukuk Poliklinikleri 1 projesinin tamamlanmasını
müteakip, Nisan 2010 itibarıyle oluĢturulmaya baĢlandı. Hukuk Poliklinikleri projesinin
çıktıları olan yargı sürecine götürülmüĢ hak ihlalleri davaları ve yine proje kapsamında
verilen hukuki danıĢmanlıklar, istatistikleri ve rapr baĢlıklarını oluĢturmak amacıyla gözden
geçirilmeye baĢlandı. Ayrıca, proje süresince yargı sürecine götürülen vakalar, ayrı bir
baĢlık hakkında rapor içerisinde ele alındı. Yine proje süresince medyada yer alan hak
ihlali içeren haberler de incelendi ve rapor içerisinde yer aldı.
Rapor içeriği, 17-24 Temmuz 2010 tarihlerinde Viyana‘da gerçekleĢtirilen XVIII
Uluslararası AIDS Konferası‘nda sunulmak üzere kabul edildi ve 22 Temmuz 2010 günü
konferansın gerçekleĢtiği sunum alanında poster sunumu yapıldı.
Rapor, 1 Aralık 2010 Dünya AIDS Günü‘nde, Galatasaray Meydanı‘nda yapılan basın
açıklaması ile yayınlandı.
Proje Süresi: Nisan 2010 – Aralık 2010
Fon Sağlayıcı: GLOBAL DIALOGUE
11 Aralık 2010 Radikal
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9 Aralık 2010

9 Aralık 2010
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3.1.e) HIV/AIDS ile yaĢayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve
Savunuculuk Projesi
HIV ile yaĢayanların hakları ve yaĢanan ihlaller konusunda sivil toplum örgütlerinin, kamu
kuruluĢlarının, karar verici ve yasa yapıcıların farkındalığını arttırmak, HIV/AIDS
konusunda toplumun farklı kesimlerinin duruma müdahil olmasını sağlamak ve HIV/AIDS
ile yaĢayanların hayatlarını kolaylaĢtırmak için yasal çerçeve önermek amacıyla Mart 2010
tarihinde projemiz faaliyete baĢladı.
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve UNAIDSin (BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS
Ortak Programı) katkı sağladığı projede sivil toplum kuruluĢlarının TBMM‘de kanun yapım
ve denetim sürecine katılımını kolaylaĢtırmak amacıyla çalıĢan Yasader (Yasama Derneği)
ve UNAIDS proje ortağı olarak yer alıyor.
Ġnsan Hakları konusunda uzun yıllardır çalıĢan Helsinki YurttaĢlar Derneği ve Uluslararası
Af Örgütü ile Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi ve Kaos GL de proje destekçisi. Öte yandan
proje eĢ ortakları ise; UNAIDS, HIV ile YaĢayanların Damgalanmasını Endekslenme
GiriĢimi (The People Living HIV Stigma Index), HIV ile YaĢayanların Küresel Ağı (the
Global Network of People Living with HIV-GNP+), HIV ile YaĢayan Kadınların Uluslararası
Topluluğu (International Community of Women living with HIV-ICW)
Projenin en önemli taraflarından biri de proje faaliyetlerinin hemen her aĢamasına
HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin dâhil olması. Projenin danıĢma kurulunda, uygulayıcıları
arasında HIV Pozitif kiĢiler yer almaktadır. Aynı zamanda planlanacak yasal değiĢiklikler
HIV/AIDS ile yaĢayanlarla yapılacak görüĢmelerin sonucu oluĢturulacak raporlarla
Ģekillendirilecek ve yasal değiĢikliklere iliĢkin planlar HIV/AIDS ile yaĢayanların bir araya
geldiği toplantılarda sunulup tartıĢılacak ve yine HIV/AIDS ile yaĢayanlar projenin diğer
paydaĢlarıyla yapılan toplantılarda da yer alacaklardır.
Sağlık hizmetlerine ulaĢma ve çalıĢma hakkı baĢta olmak üzere, HIV ile yaĢayanların
haklarının güvence altına alınması için toplumsal bilinç oluĢturmak ve katılımcı bir süreç
aracılığıyla yasal yapı değiĢikliği oluĢturmak hedefi ile yürütülen proje kapsamında
gerçekleĢen faaliyetleri aĢağıdaki gibidir:
1. Yasa Yapma Süreçlerine Katılım Eğitimi
Proje ortağı Yasama Derneği uzmanlarının katkısı ile ―Sivil Toplum Yasa Yapımı
Süreçlerine Katılımı‖ konulu 17–19 Haziran 2010 tarihleri arasında iki günlük eğitim
düzenlendi.
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―Meclis denetim mekanizmaları - Sivil toplumun yasama sürecine katılımı‖ sunumlarında:
Yasader Yönetim Kurulu Üyesi - TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Habip
Kocaman ―Parlamenter Denetim Faaliyetlerinde Sivil Toplum Katılımı‖ sunumunda aĢağıda
yer alan baĢlıklarda bizleri bilgilendirdi.





TBMM‘nin Yetkileri
Parlamentoya ulaĢtırılan bilgi
Parlamenter Denetim
Bilgi edinme ve denetim yolları
. Soru, . Genel görüĢme, . Meclis araĢtırması, . Meclis soruĢturması, . Gensoru

Yasama Derneği BaĢkanı - TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü Dr. Ġrfan Neziroğlu ise
kanun yapım süreci sunumunda;







Neden STK‘lar sürece katılmalı?
Yasama Derneği ve STK Katılımı
Temel Kurumlar
Komisyonlarda sürece katılım
Gündem dıĢı konuĢmalar
Genel Kurul GörüĢmeleri konularını paylaĢtı.



Durum Analizi AraĢtırmaları



―Damgalama Göstergesi (Stigma Index)

Alanımızda önemli bir uluslararası araĢtırma olan ―Damgalama Göstergesi (Stigma Index)
Türkiye‖ çalıĢmasının1 anketlerini 25 Mayıs – 29 Eylül 2010 tarihleri arasında tamamladık.
Toplam 100 HIV ile yaĢayan kiĢiye uygulanan anketin çıktılarından oluĢacak rapor
tamamlandı ve sonuçları raporlandı. Raporun sosyolojik açıdan bilimsel olarak
değerlendirme çalıĢması devam etmektedir.
HIV ile yaĢayan kiĢilerin doğru tedavi ve bakıma ulaĢmasının önünde duran engellerden
belki de en önemlisi Stigma (Damgalama)‘ dır. Stigma
Index temel olarak HIV ile yaĢayan kiĢilerle yapılan bir
anket çalıĢması. ġu an dünya genelinde 50‘den fazla
ülkenin katılımıyla sürekli büyüyen bu kullanıĢlı araç, HIV‘e
bağlı damgalama ve ayrımcılığı her açıdan ele alarak
somut bir kanıt oluĢturuyor. Ülkemizde bu uygulamayı
Pozitif YaĢam Derneği olarak yürütülmüĢ olmaktan dolayı
mutluyuz.


―Sağlık Hizmetlerinde KarĢılaĢılan Sorunlar‖

Enfeksiyon uzmanlarına yönelik ―Sağlık Hizmetlerinde
KarĢılaĢılan Sorunlar‖ AraĢtırmasının saha çalıĢmaları tamamlandı ve raporlama
çalıĢmalarında baĢlandı. HIV ile yaĢayanlara yönelik Sağlık Hizmetlerinde UlaĢma ve
KarĢılaĢılan Sorunlar araĢtırmasının saha çalıĢması devam etmektedir.


Hak Ġhlalleri Raporu

2010 yılı ―HIV ile YaĢayanların Hak Ġhlalleri Raporu‖ için yıl boyunca veri toplandı.

1

http://pozitifyasam.org/tr/haberler/299
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2. Sivil Toplum (Sivil Toplum Örgütleri, Sendika ve Odalar) ve Üniversitelere
Yönelik Bilinç Arttırma ÇalıĢmaları
Sivil Toplum
Ġstanbul, Diyarbakır ve Ankara‘daki sivil toplum örgütlerine ziyaretlerde bulunduk. Bu
görüĢmelerde HIV/AIDS konusundaki bilgi paylaĢımı ve proje kapsamında destek
gündeme getirildi.
Proje ortakları Yasama Derneği ve Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi Derneği ile ortaklaĢa
çalıĢma gerçekleĢtirilmektedir. Yasama Derneği, yasal çerçeveyi geliĢtirme ve yasa
tasarısını oluĢturma konusunda destekte bulunmakta, TBMM çalıĢmalarında
kolaylaĢtırıcılık yapmaktadır. Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi proje kapsamındaki
toplantıların hazırlanmasında ve duyurulmasında destek sağlamaktadır.
Ġstanbul ve Diyarbakır ziyaretlerine ek olarak Ġnsan Hakları Ortak Platformu (ĠHOP)
BaĢkanı Feray Salman ile Ankara‘da 11 Kasım 2010 tarihinde görüĢme yapıldı, bu
ziyarette ―Ayrımcılık Yasa Tasarısı‖ geliĢmelerini ve deneyimini Pozitif YaĢam Derneği ile
paylaĢma güvencesi alındı. Ġnsan Hakları Ortak Platformu (ĠHOP) desteğiyle AK9546
numaralı AB KiĢisel Verilerin Korunması Avrupa Direktifi‘nin ilk kez Türkçeye çevrilmesi
gerçekleĢtirildi. ĠHOP ile iletiĢim düzenli olarak devam ettirilmektedir.
Ankara‘da Parlamenter DanıĢmanları Derneği ziyaret edildi ve derneğin yönetim kurulu
baĢkanı Necip Yüce ve genel sekreter Gül DemirbaĢ SavaĢ‘tan proje kapsamında destek
alındı. PDD ile yakın iletiĢim devam ettiriliyor.
Türkiye küçük Millet Meclisleri GiriĢimi tarafından 15 Nisan 2010 tarihinde Ġstanbul‘da
düzenlenen ―TBMM-Sivil Toplum Örgütleri Ortak ÇalıĢma Grupları‖ çalıĢtayına2 katılarak
sivil toplum örgütlerinin karar verme süreçlerine katılımının kolaylaĢtırılması için çözüm
yolları bulunması sürecine katkı verdik.
―TBMM-Sivil Toplum Ortak ÇalıĢma Grupları‖ çalıĢmalarına aktif katılım devam ettirilerek
HIV/AIDS konusunun ve hak ihlallerinin gündemde tutulmasına konusunda çalıĢılmaktadır.
Bu giriĢim tarafından 14 Ocak 2011 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen ―Ayrımcılıkla
Mücadele ve EĢitlik Kurumu‖ toplantısı3na katılım gösteridk, ayrımcılık ve damgalama
konusunda elimizdeki verileri paylaĢarak katkı sunduk.
Sekreteryası Sosyal DeğiĢim Derneği tarafından yürütülen ―Nefret Suçları KarĢıtı
Koalisyon‖ ve sekreteryası Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen ―Nefret
Söylemine KarĢı Koalisyon‖ çalıĢmaların aktif olarak düzenli katılım gösterilmektedir. Bu
kapsamda 16-17 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen Ġstanbul‘da Nefret Suçları KarĢıtı
BuluĢma‘da bir atölye çalıĢması düzenlemenin yanı sıra nefret suçlarının engellenmesi ve
sorunların tespiti konusunda bir sunum4 yaptık.
Üniversiteler
Her ortamda akademinin HIV/AIDS konusundaki çabamızda desteği aranmaktadır. Bu
bağlamda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġnsan Hakları Merkezi‗nden Hasan
Saim Vural 11 Kasım 2010 tarihinde ziyaret edildi. Ankara Üniversitesi‘nde HIV/AIDS
konulu bir eğitim toplantısı düzenlenmesi takvime alındı.
2

http://pozitifyasam.org/tr/haberler/264
http://pozitifyasam.org/tr/haberler/400
4
http://www.sosyaldegisim.org/2011/01/nefret-soylemi-karsiti-koordinasyon/#more-818
3
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3. Savunuculuk ÇalıĢmaları
Proje içeriği ve kapsamı üzerinde HIV ile yaĢayanlarla bilgi paylaĢımı toplantısı 2010 yılı
haziran ayında düzenlendi. Günlük hayatlarında sorun ve ihlallerle kiĢilerin sorunların
kaynağı konusundaki fikirleri alınarak yasal çerçeve açısından hangi değiĢikliklerin
yapılması gerektiği konusunda fikirleri alındı.
Yasal değiĢikliklere iliĢkin tüm planlar HIV/AIDS ile yaĢayanların bir araya geldiği
toplantılarda sunulup tartıĢılmaktadır. HIV/AIDS ile yaĢayanlar projenin diğer paydaĢlarıyla
yapılan toplantılarda yer almaktadırlar.
Proje kapsamında konusunun uzmanlarından oluĢan bir DanıĢma Kurulu oluĢturuldu.
DanıĢma Kurulu‘nun periyodik olarak toplantı yaparak projenin gidiĢatını değerlendirmesi
ve gelecek adımları planlaması sağlandı. DanıĢma Kurulu‘nda Ģu anda (alfabetik sırayla)
Prof.Dr. Deniz Gökengin, Av.Habibe Yılmaz Kayar, Dr. Muhtar Çokar, Tekin Tutar, ve
Prof.Dr.ġevki Sözen yer almaktadır.
Proje ortağımız olan Yasama Derneği uzmanlarıyla birlikte uluslararası yasalardaki temel
ilkelerin Türkiye‘deki yasama diline uyarlanması çalıĢması yapılmaktadır. Bu konuda
Ankara‘da yasama uzmanlarıyla iki çalıĢma toplantısı yapıldı.
Proje kapsamında düzenlenen ―Yasal Çerçeve OluĢturmada ĠĢbirliği Arama Toplantıları‖
yardımıyla toplumun farklı bileĢenlerine ulaĢılarak konu ve amaçlar konusunda bilgi
verilmekte, destek aranmaktadır.
TBMM içerisindeki Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu, Çocuk Hakları Ġzleme Komitesi,
Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ve Aile, Sağlık, Sosyal ĠĢler
Komisyonu 1-4 Kasım 2010 ve 11 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleĢen Ankara
ziyaretlerinde bilgilendirildi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül ziyareti
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4. Lobi ÇalıĢmaları
Proje kapsamında ilk kez TBMM gündemine HIV/AIDS konusunu doğrudan gündeme
getirme fırsatı bulduk. Bu bağlamda beĢi Komisyon baĢkanı, biri Parti Genel BaĢkan
Yardımcısı olmak üzere toplam on altı milletvekili ile yüz yüze görüĢme yapıldı, ayrıca çok
sayıda milletvekilinin danıĢmanıyla görüĢme yapıldı.
Proje kapsamında TBMM milletvekillerinden (alfabetik sırayla) Ali Arslan, Bülent Baratalı,
Cafer Tatlıbal, Cevdet Erdöl, Güldal AkĢit, Kemallettin Aydın, Nevin Gaye Erbatur, Öznur
Çalık, Sabahat Tuncel, Sacid Yıldız, Salih Kapusuz, Tansel BarıĢ, Tekin Bingöl, Ufuk Uras,
Yahya Akman ve Zafer Üskül ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüĢmeler 2010
yılında 21-22 Mart 2, 14 Mayıs, 21-22 Haziran, 2-4 Kasım, 11 Kasım5 tarihlerinde
gerçekleĢtirildi.
Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur 23 Temmuz 2010 tarihinde tıp fakültelerinde ve
hizmet içi eğitimde HIV/AIDS tedavisi konusuna yer verilmesine iliĢkin 16103 numaralı
soru önergesi6, HIV pozitif gebeliğine iliĢkin 16104 numaralı soru önergesi7, seks
çalıĢanlarının HIV konusundaki durumu 16105 numaralı soru önergesi8, ve sağlık
hizmetleri verilmesinde HIV statüsü nedeniyle ayrımcılık ve görevi kötüye kullanma
konusunda 16106 numaralı soru önergesini9 verdi.
Ġzmir Milletvekili Bülent Baratalı 23 Kasım 2010 tarihinde Türkiye‘deki HIV/AIDS hastası
hasta sayısı ve tedavilerinin durumuna iliĢkin 17107 numaralı soru önergesini10 verdi.
Ġstanbul Milletvekili Sacid Yıldız 26 Kasım 2010 tarihinde sivil toplum örgütlerinin HIV
konusundaki davalarda ve hukuki süreçlerde müdahil olması konusunda 17151 numaralı
soru önergesi11,
Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ceza infa kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin
durumu konusunda 18346 numaralı soru önergesi12, ve HIV/AIDS ile yaĢayan kadınların
korunma, tedavi, ve destek durumuna iliĢkin yapılan çalıĢmalar konusunda 18347 numaralı
soru önergesini13 verdi.
1 Aralık 2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu‘nda Milletvekili Sacid Yıldız HIV/AIDS
konusunda gündem dıĢı konuĢma14 yaptı.
1 Aralık gündem dıĢı konuĢma basın bildirisi 5.Medya - 5. 1. Basın Açıklamalarımız
bölümünde yer almaktadır.
Proje kapsamında TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu, TBMM Kadın-Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu, TBMM Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu ve TBMM
Dilekçe Komisyonu ile görüĢmeler gerçekleĢtirildi. 11 Kasım 2010 tarihinde TBMM KadınErkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‘nda proje iletiĢim sorumlusu Çiğdem ġimĢek sunum yaptı.
1 Aralık 2010 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu‘nda Pozitif
YaĢam Derneği üyesi Pınar Öktem HIV/AIDS konusunda sunum yaptı.
5

http://pozitifyasam.org/tr/haberler/370
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-16103s.pdf
7
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-16104s.pdf
8
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-16105s.pdf
9
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-16106s.pdf
10
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-17107s.pdf
11
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-17151s.pdf
12
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-18336s.pdf
13
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-18337s.pdf
14
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAGE2=1&p4=20785&p5=B
6
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02 Aralık 2010 PerĢembe Ankara BaĢkent

16 Kasım 2010 Salı Cumhuriyet

25

19 Kasım 2010 Cuma Milliyet

TBMM içindeki tüm parti gruplarıyla ve milletvekilleriyle HIV/AIDS konusunda çalıĢma
yapmak ve iĢbirliği geliĢtirmek konusunda çalıĢmalarımız devam etmektedir. TBMM‘de
temsil edilen tüm partilerden (AKP, CHP, MHP, BDP ve DSP) çok sayıda milletvekili
danıĢmanı ile görüĢüldü ve bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirildi. Milletvekili danıĢmanları ile
iĢbirliği zemini arayıĢı devam ettirilmektedir.

26

20 Kasım 2010 Cumartesi Hürriyet Ankara

Fon Sağlayıcı: Avrupa Birliği Komisyonu Demokrasi ve Ġnsan Hakları Avrupa Aracı,
UNAIDS (BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı)
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3.1.d) Erkek Erkeğe
Erkeklerle seks yapan erkeklerin genel olarak cinsel sağlık ve cinsel
yolla bulaĢan hastalıklar, özel olarak da HIV/AIDS, güvenli seks ve
ayrımcılık konusunda bilgilendirmek amacıyla Ankara‘dan KAOS
GL ile birlikte yürütülen Erkek Erkeğe projesi Eylül 2009‘da
baĢlayarak Haziran 2010 tarihinde tamamlandı.
Türkiye‘de bir ilki gerçekleĢtiren Erkek Erkeğe projesi kapsamında
www.erkekerkege.org web sitesinin yanı sıra posterler, broĢürler ve bilgilendirici bir
kitapçık da Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Diyarbakır‘da birçok farklı noktada dağıtıldı.
Proje süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler:
•
•
•
•
•
•
•

www.erkekerkege.org 15.000 ziyaretçi aldı.
27 gay bar ve cafe projeye katıldı, materyal dağıttı, posterleri astı.
Ġstanbul, Ankara, EskiĢehir ve Ġzmir‘den 9 LGBTT örgüt projeye destek verdi,
materyal dağıttı.
11 farklı web sitesi erkekerkege.org web sitesini duyurdu.
2 Ģehirde toplam 40.115 kondom, 21.723 kayganlaĢtırıcı, 5.631 kitapçık, 20.500
broĢür dağıtıldı.
Projede belirlenen sayıdaki kitapçık ve broĢürler bitti, 2. basım yapıldı.
Proje dahilinde HIV pozitif bireyler Derneğe ulaĢtı.

Erkeklerle birlikte olan erkeklerin yoğunlukla gittiği bir diş hekimi kendi isteği ile katkı
sağlamak için posterimizi astı, kitapçık, broşür ve kondom dağıttı.

Proje kapsamında gerçekleĢtirilen eğitimler ve etkinlikler
Erkeklerle seks yapan erkeklere genel olarak cinsel yolla bulaĢan hastalıklar özel olarak da
HIV/AIDS‘ten korunma, ayrımcılık ve HIV/AIDS‘in tıbbi boyutu baĢlıkları ile eğitimler
gerçekleĢtirdik, broĢürler, posterler, kondom ve kayganlaĢtırıcılar dağıttık. Ayrıca renkli
partiler düzenledik.
Ġstanbul:
 Xlarge Ġstanbul‘da 15 kiĢiye personel eğitimi yapıldı.
 Xlarge Ġstanbul‘da 2 parti yapıldı.
 18-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan 18. LGBTT Onur Haftası/Gay Pride
etkinliklerinde stant açtık. BroĢür, poste,r kondom, kayganlaĢtırıcı dağıtımı yaptık.
 14 ġubat 2010 tarihinde Gabile.com web sitesi ile 500 kiĢinin katıldığı ortak bir parti
yaptık ve tüm materyallerimizi giriĢte gelen misafirlere dağıttık.
 19 Haziran 2010 tarihinde 18. LGBTT Onur Haftası/Gay Pride etkinlikleri
kapmsamında Lambda Ġstanbul LGBTT derneğinde panel düzenledik.
 16-20 Eylül tarihlerinde gerçekleĢtirilen ĠstanBear – 2010 sonbahar festivali
etkinlikleri kapsamında Bearphorus partileri (3 gece) Salsanat clup partileri (2 gece)
hamam ve tekne partisinde tüm materyal dağıtımları yapıldı.
 22 Aralık 2010 da NiĢantaĢı Melon da ―housematik‖ isimli özel konsept parti yapıldı.
 Lambda Ġstanbul LGBTT derneğinde bir eğitim gerçekleĢtirdik
Adana
 Adana Galeria AVM arkasındaki piknik alanında Toplamda 20 kiĢi ile sohbet
toplantısı Ģeklinde eğitim yapıldı.
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Ankara
 Ankara‘da kaos GL ile birlikte ortak Eğitim yapıldı.
EskiĢehir



29 Mart 2010 tarihinde 25 kiĢinin katıldığı bir eğitim gerçekleĢtirdik.
EskiĢehir‘de Gay dostu mekânlara erkek erkeğe kitapçığı broĢürü ve posterlerinin
yanında kondom ve kayganlaĢtırıcı dağıtımı gerçekleĢtirildi.

Bodrum
 Mayıs ayında Bodrum Murphys isimli gay barda materyal dağıtımı yapıldı ve poster
asıldı. Yine aynı mekan çalıĢanları ile 20 Mayısta bir eğitim gerçekleĢtirildi.
28 yıldır HIV ile yaĢayan Benjamin Colins ile yapılan röportaj birçok web sitesinde
yayınlandı.

Yayımlanan diğer haberler:







http://www.gaysohbet.gabile.com/haber/turkiyede_insanlarin_hivi_bilmedigini_dusundugum
de_turkiye_icin_endiseleniyorum-1-1108.html
http://lezbiyen-siteleri.gabile.com/makaledetay.asp?yazarid=8&makaleid=48
http://turkgay.gabile.com/haber/turkiyede_insanlarin_hivi_bilmedigini_dusundugumde_turkiye_icin_e
ndiseleniyorum-1-1108.html
http://www.gaylez.com/gay/haber/turkiyede+insanlarin+hivi+bilmedigini+dusundugumde+tur
kiye+icin+endiseleniyorum-1108.html
http://www.gabile.com/haber/turkiyede_insanlarin_hivi_bilmedigini_dusundugumde_turkiye
_icin_endiseleniyorum-1-1108.html
http://www.kaosgl.com/icerik/28_yildir_hiv_ile_yasamak

Fon Sağlayıcılar: AMFAR, UNAIDS, EczacıbaĢı OK
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4. Pozitif YaĢam Derneği Ġzmir Destek Birimi
4.1.a) Ġzmir Destek Birimi kuruldu…

16 Nisan 2010 tarihinde faaliyete geçti…
PYD Ġzmir Destek Birimi; Pozitif YaĢam Derneği, EGE HIV/AIDS AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi (EGEHAUM) ve Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklarla SavaĢım Derneği (CYBHS)
iĢbirliği ile 16 Nisan 2010 tarihli protokol ile faaliyete baĢladı.

Pozitif YaĢam Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri çalıĢmalarına 1 yıldır gönüllü olarak devam
eden Ġzmir oluĢumunun kurumsal olarak tanımlamak, akran danıĢmanlığı yapacak kiĢilere
"danıĢmanlık eğitimi" vermek ve Pozitif YaĢam Derneği‘nin misyon - vizon ve değerlerini
aktarmak üzere 22 -25 ġubat 2010 tarihleri arasında Ġzmir‘deydi.
HIV/AIDS konusunda bilimsel araĢtırmalar yapmak ve veri toplamak, HIV/AIDS ile
yaĢayanlara destek vermek ve bu yönde çalıĢmalar yürütmek amacıyla kurulan Ege
HIV/AIDS AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (EGE HAUM) ile Pozitif YaĢam Derneği‘nin
ortaklaĢa yürüteceği çalıĢmalar planlandı. HIV/AIDS ile yaĢayanlara ve yakınlarına destek
vermek, daha fazla sayıda HIV Pozitifin sivil topluma katılımını sağlamak, gönüllülüğü
yaygınlaĢtırmak, farkındalık yaratma sürecinde bölge halkını ve basını HIV/AIDS
konusunda duyarlılaĢtırmak gibi temel konularda, her iki oluĢumun birlikte ve ayrı
yürütecekleri çalıĢmaların sınırlarını çizdik.

4.1.b) Ġzmir‟de yeni HIV pozitiflerle tanıĢtık, eğitim yaptık…
22–25 Şubat 2010 tarihlerinde Pozitif Yaşam İzmir Biriminin danışmanlık
hizmetlerini, gidilebilir ve ulaşılabilir bir merkezde vermeye başlamasından sonra
Pozitif Yaşam Derneği İstanbul merkez danışmanları olarak İzmir’deydik.
Ġzmir‘de kurulan DanıĢma Biriminin iĢleyiĢi ve organizasyonu planlarken, bu organizasyon
çerçevesinde, akran danıĢmanı 7 arkadaĢımıza Akran danıĢmanlığı ve vaka yönetimi
eğitimleri verdik. Her eğitim ve toplantıda olduğu gibi Pozitif YaĢam Derneği tarafından
verilen danıĢmanlıklardaki ilke ve değerlerimizin altını bir kere daha çizdik.
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HIV ile yaĢayanların sorunlarının, yaĢadıkları hak ihlallerinin ve ayrımcılıkların belirlenmesi
ve bu sorunlara çözüm bulabilmek için yaĢanan hak ihlallerini ve vakaları raporlamayı,
sorun çözümü ve politikalar üretebilme adına projelendirmeyi planladık.
Ġzmir ve çevre illerinde HIV‘le yaĢayanların ve yakınlarının, destek birimimizden
danıĢmanlık alabileceğinin duyurulması gerekiyordu. Bunlar için bir faaliyet planı
hazırladık. Biriminin tanınabilirliğini sağlamak için neler yapabileceğimizi konuĢtuk.
HIV/AIDS‘in hâlihazırda korkulan ve kaçılan bir konu olduğundan yola çıkarak, daha fazla
sokağa çıkarak, Ģehirde stantlar kurarak, HIV/AIDS‘in konuĢulabilirliğini sağlamayı ve
yanlıĢ bilinenleri doğruya çevirmeyi planladık.
Ġzmir‘de bugüne kadar 2 kiĢiyle verilen akran danıĢmanlığı, aramıza katılan yeni
arkadaĢımızla birlikte artık 3 kiĢi olarak verilecek ve bu verilen danıĢmanlık hizmetlerinin
kalitesini ve hızını arttıracak.
HIV ile yaĢayan 14 kiĢiyle bir kere daha bir araya geldik. Bu toplantıda da aramızda HIV ile
yaĢayan çiftler vardı. Bu sefer diğerlerinden farklı olarak Ġzmir‘de faaliyete geçen
DanıĢmanlık Biriminin açılıĢını kutladık ve aramıza yeni katılan Akranlarımızla tanıĢtık.

4.1.c) DanıĢmanlık ve Vaka Takipleri
2010 yılı içinde 22 yeni tanı olmak üzere toplam 340 HIV pozitif,
PYD Ġzmir Destek Birimi‟nden danıĢmanlık almıĢtır.
Tıbbi DanıĢmanlık
Yeni tanı almıĢ ve tedavilerine devam eden danıĢanlar; ilaca baĢlama aĢamasında veya
süren tedavilerine iliĢkin hekim tarafından tıbbi danıĢmanlık verildi. Çocuk sahibi olmak
isteyen çiftler; hekimleri tarafından bilgilendirildi ve tüp bebek merkezine yönlendirildi.
2010 yılı içinde toplam 111 danıĢanımız tıbbi danıĢmanlık hizmeti aldı.
Akran DanıĢmanlığı:
Yüz yüze, telefonla ve mail yoluyla toplam 161 danıĢanımız akran danışmanlığı
hizmetinden faydalandı.
Psikolojik DanıĢmanlık:
2010 yılı içinde yeni tanı almıĢ ya da daha önce tanı alıp tedavileri devam eden toplam 46
danıĢanımız psikolojik danışmanlık hizmetinden yaralandı.
Beslenme DanıĢmanlığı:
DanıĢanlarımızın beslenme alıĢkanlıklarından kaynaklanan ya da kullandıkları ilaçların yan
etkilerinden kaynaklanan, özellikle yüksek kolesterol ve trigliserit değerlerini mimimize
etmek ve sağlıklı bir beslenme rejimine yöneltmek amacıyla merkezimizde beslenme
danıĢmanlığı verilmektedir.
2010 yılı içinde toplam 8 danıĢanımız beslenme danışmanlığından faydalanmıĢtır.
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Ġlaç Desteği:
Özelikle yeni tanı almıĢ ancak sosyal güvencesi olmayan, yeĢil kartla bakım hakkını elde
eden fakat vizesi dolup vize onayı bekleyen, yeĢil karttan SSK statüsüne geçiĢ yapan ve
geçiĢ süresinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli olan 30 günlük bekleme
süresi içinde tedaviye eriĢemeyen danıĢanlarımız merkezimizin stoklarında bulunan
ilaçlarla tedavilerine baĢlamıĢ veya devam etmiĢlerdir.
Cerrahi müdahale sırasında yaĢanan riskli temas sonucunda 2 hekimimize profilaksi
amacıyla ilaç desteği yapılmıĢtır.
2010 yılı içinde toplam 18 danıĢanımız ilaç desteğinden faydalandı.
Sosyal Güvenceye EriĢim:
HIV tanısı almıĢ ve sosyal güvencesi olmayan danıĢanlarımızın tedavilerine
baĢlayabilmeleri, iĢ kaybı sebebiyle sağlık hizmetlerine eriĢimlerini sağlamak amacıyla
yeĢil kart iĢlemlerinin hızlandırılması için Ġzmir ve Ġzmir dıĢındaki il sağlık müdürlükleriyle
görüĢmeler yapılmıĢtır. DanıĢanların yeĢil kart baĢvurularının değerlendirilmesi ve
çabuklaĢtırılması sağlanmıĢtır.
2010 yılı içinde toplam 8 danıĢanımıza yeĢil kart baĢvuru ve vize yenileme iĢlemlerinde
yardımcı olundu.
Hukuksal DanıĢmanlık
HIV pozitiflerin yaĢadıkları hak ihlalleri Hukuksal danıĢmanlık biriminiz tarafından takip
edilmektedir. Pozitif YaĢam Derneği Ġstanbul merkez ofiste 1, Ġzmir‘de 2 hukuksal
danıĢmanımız bulunmaktadır.
2010 yılı içinde toplam 3 danıĢanımız yaĢadığı hak ihlalleri sebebiyle merkezimizden
hukuksal danışmanlık talebinde bulunmuĢtur.
YurtdıĢı Ġlaç Temini:
Tedaviye uyum zorluğu ve/veya direnç geliĢimi sebebiyle Türkiye‘de ruhsatlı olan ilaçları
kullanamaz duruma gelen danıĢanlarımızın tedavilerine yurtdıĢından ilaç temin etme yolu
izlenerek devam edilmektedir. Bu kapsamda yurtdıĢı ilaç talebi baĢvurusu yapan
danıĢanlarımızın, oldukça uzun süren ilaç temin iĢlemlerinin hızlandırılması varsa eksik
belgelerin tamamlanması amacıyla Türk Eczacılar Birliği ile sürekli kontak halinde olup
iĢlemleri takip edilmektedir.
Ayrıca yine aynı sebeplerle Türkiye‘de henüz ruhsatlandırma aĢamasında olan ve
ruhsatlandırma prosedürleri tamamlanmamıĢ fakat kullanımının aciliyeti sebebiyle Presizta
300 mg. (Darunavir )isimli ilaç ―acil eriĢim programı‖ kapsamında Janssen-Cilag ilaç Ģirketi
tarafından temin edilmiĢtir..
2010 yılında toplam 3 danıĢanımız bu yolla tedaviye eriĢtirilmiĢtir.
Psikodrama ÇalıĢması
HIV pozitif grupla 2009 yılında Ġzmir‘de baĢlatılan
Psikodrama çalıĢması, HIV /AIDS‘le yaĢayanların
edindiği fayda ve tekrar talepleri üzerine 7 HIV
pozitifin katılımıyla 2010 ġubat ayında Ġzmir‘de
tekrarlandı. Dr. Berna Gökengin VE Dr. Habibe
GüneĢ tarafından yürütülen çalıĢmanın amacı;


HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilere paylaĢım ortamı
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sağlamak,
Ġç görü kazandırmak,
Duyguları ile ilgili farkındalık yaratmak,
Güven ortamı oluĢturmak,
YaĢanan olumsuz duygular üzerinde çalıĢmalarını sağlamak,
YaĢamdaki tıkanıklıklarını giderme becerileri kazandırmak,
Aile ve yakın çevrelerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerle baĢ etme becerileri
kazandırmak,
Toplumsal önyargılar karĢısında durabilme ve kendini ifade edebilme becerilerini
geliĢtirmek,
Grup
süreci
sonunda
gösterdikleri
geliĢmelerin
kendileri
tarafından
değerlendirilmesini istemek

ÇalıĢmadan beklenen diğer bir sonuç da; HIV/AIDS‘le yaĢayan kiĢilerin birbirlerine
verecekleri desteğin artmasını sağlamaktı...

İZMİR’DE; HİV POZİTİF BİR BABA HİV NEGATİF EŞİYLE
İKİZ BEBEKLERE SAHİP OLDULAR…
Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verip, yapılan
testler sonucunda 2007 yılında HIV tanısı alan arkadaşımız, o
tarihten 3 yıl sonra, 2010 yılının HAZİRAN ayında ikiz
bebeklerine sahip oldukları sürece kadar yaşadıklarını şöyle
anlattı:

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezine, çocuk sahibi olmak için
başvurduğumuzda yapılan testler sonucunda HIV pozitif olduğumu öğrendim. Tüp
Bebek Merkezinden, HIV pozitifleri çocuk sahibi yapamadıkları bilgisini aldıktan sonra
tedavimi yürüten Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D öğretim
üyesi Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN‘in İstanbul’daki bir tüp bebek merkezine
yönlendirmesiyle ilk adımımızı 2009 yılında atmış olduk. Kandaki virüs miktarımın ideal
seviyeye indirilmesini öngören ilaç tedavisine başladık ve hekimler tarafından düzenli
takip altında tutularak gerekli koşulları sağlayıp HIV negatif çocuk sahibi olma yolunda
bir adım daha atmış olduk.
Yorucu ve uzun bir sürecin sonunda, 2010 yılının haziran ayında sperm yıkama yöntemi
kullanılarak tüp bebek yöntemiyle 1 kız bir erkek HIV negatif ikizlerimiz dünyaya geldi.”
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5. Etkinlikler
5.1. 1 Aralık Dünya AIDS Günü 2010
2008 ve 2009 yıllarında Tünel Meydanında baĢlayan
ve Galatasaray‘da tamamladığımız yürüyüĢümüzün
rotasını bu sene daha uzun ve gösteriĢli bir etkinlik
olması için değiĢtirdik.
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Habitat için Gençlik ve
Ulusal Gençlik Parlamentosu iĢ birliğinde Ġstanbul
baĢta olmak üzere Türkiye genelinde 30 ilde 55
kurum ve kuruluĢun desteği ile gençlik - kadın ve
insan hakları örgütleri, hekimler, avukatlar ve
sanatçıların katılımıyla HIV pozitifler ve yakınları ile
birlikte “POZĠTĠF BAK! HIV Hepimizi Ġlgilendirir”
sloganı ile rengârenk bir etkinlik düzenledik.
Ġstanbul, Galatasaray Meydanında saat: 10.30‘da
HIV/AIDS‘i sembolize eden devasa Kurdele Kadın
performansı ile baĢlayan etkinlik T.C Sağlık Bakanlığı
Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Klinik ġefi Enf. Uzm. Dr.
Muzaffer Fincancı, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) Üreme Sağlığı Koordinatörü Dr. Gökhan
Yıldırımkaya ve Pozitif YaĢam Derneği BaĢkanı Nejat
Ünlü‘nün basın açıklamaları ile devam etti.
Sambistanbul perküsyon grubunun neĢeli ritimleri ile
tahta bacaklar, pandomima, jonglör ekibi eĢliğinde HIV
ile yaĢayan kiĢiler, sivil toplum kuruluĢları, gönüllüler,
doktorlar, aktivistler ve konuya duyarlı tüm temsilciler
ellerinde marakaslar ve dövizler ile Ġstiklal Caddesi
boyunca kortej halinde yüründü. Geçen yıllara nazaran
bu yıl halkın ilgisi ve yürüyüĢe katılımı daha yüksek
orandaydı.
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Medyanın yoğun ilgi gösterdiği yürüyüĢe sanatçı Arzu Yanardağ, Deniz Türkali, Önder
Bora ve yazar Yıldırım Türker ve KürĢad Kahramanoğlu katıldı.

“Foto ġipĢak” etkinliğinde; yürüyüĢ boyunca Canon ekibi tarafından çekilen ve çıkıĢı
alınan fotoğrafların arkasına karar vericilere yönelik talepler yazıldı. Fotoğraf kartları
Taksim Meydanında duran panoya renkli mandallarla asıldı.
Pozitif YaĢam Derneği gönüllüsü tıp öğrencileri alanda ve Ġstiklal Caddesi giriĢinde olmak
üzere toplam 2 noktada kurulan bilgi masalarında broĢür dağıtarak halkı bilgilendirdi.
“Bilgilendirme masasında çalışmak çok keyifliydi. Bulaşabilir kaygısı ya da yakınımızda
görünmek istemedikleri için bir grup insanın masamızdaki yazıyı görünce, kocaman bir yarım
daire çizip, bizden olabildiğince uzaktan yoluna devam etmesi komikti. "HIV korunmasız cinsel
ilişkiyle, kan yoluyla ve önlem alınmazsa anneden bebeğe geçer. Bilgi edinmek ister misiniz? "
sloganıyla broşür dağıtmaya başladıktan sonra, özellikle eğitimi ilkokul düzeyinde olan
gençlerden (20-25 yaş arası) HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili sorular
geldi. Birisinin sorusu yanıtlanınca diğerleri de cesaretlenip enfeksiyon kaygılarını ve HIV
sorularını paylaştılar. "Pozitif Bak" HIV + yerine dünyaya pozitif bakmak olarak algılandı, "ben
de bu tür kurslara gidiyorum" diyenler oldu :))) Bunun yanında yüksek sesle " HIV CİNSEL ilişki
ile ... bulaşır" sloganındaki cinsel ilişki lafı için kaba tabirle ayar aldık. Bir grup ağır abi "
buradan bacısıyla, eşiyle geçenler var. Öyle cinsel minsel lafları bağırılır mı, siz durduğunuz yere
durun, isteyen gelip ne veriyorsanız alır. Adamın asabını bozmayın" deyip geçtiler. Genel
anlamda olumlu tepkiler aldık. Hele etkinlikten bir hafta sonra bir arkadaşım tesadüfen, 1
Aralıkta Taksime çıktığını, etkinliğe denk geldiğini ve de "bilgilendirme masaları vardı çok
hoşuma gitti, önyargılar ancak böyle yıkılır" deyince daha da mutlu oldum.”
Danışman Birgül Avdan
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Taksim Meydanında, heykelin önünde el ele tutuĢarak yapılan “El Ele Kurdele” eylemi ile
yüzlerce kiĢi HIV‘in sosyal iliĢkilerle bulaĢmayacağına dikkat çekti.
Boğaz Köprüsü Kırmızı IĢıklandırıldı…
1 Aralık Dünya AIDS Gününde Ġstanbul‘da gündüz gerçekleĢtirilen Ģenlikten sonra akĢam
19.00 – 21.00 saatleri arasında iki kıtayı bir araya bağlayan Ġstanbul Boğaz Köprüsü
dikkatleri HIV ve AIDS‘e çekmek amacıyla kırmızı ıĢıklandırıldı…
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Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerde tüm destekçiler aynı Ģeyi söyledi:
HIV ile yaşayanlara POZİTİF BAK! HIV hakkında bilgilen. EndiĢelenecek bir Ģey
olmadığını sen de göreceksin. Sen de geç kalmadan test yaptır! ġunu aklından
asla çıkarma; HIV ile yaĢayanlar SAĞLIKLI kiĢilerdir.
HIV ile enfekte kişilere POZİTİF BAK! Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar
listesinde olan HIV, 1996 yılından beri geliĢtirilmiĢ ilaç seçenekleri ile kontrol altında
tutulabilmektedir.
HIV gerçeğine POZİTİF BAK! Dünya genelinde 33 milyon HIV ile enfekte kiĢinin
%57’sini kadınlar ve çocuklar oluĢturuyor. Rakamlar kağıt üstünde sorun gibi
görünmeyebilir. Ama rakamlar aslında insanlar. HIV uzakta değil, burada,
aramızda.

5.1. a) 1 Aralık Dünya AIDS Günü Diğer Etkinlikler:
»

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde HIV/AIDS Gündeme Geldi!

1 Aralık Dünya AIDS gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde Ġstanbul Milletvekili Prof.
Dr. Sacid YILDIZ birinci oturumda HIV/AIDS ile ilgili gündem dıĢı konuĢma yaptı…
Prof. Dr. Sacid Yıldız Dünya AIDS Gününün anlam ve önemine değindiği konuĢmasında
HIV/AIDS‘in 1996‘dan bu yana tedavi altına alınabildiğini ve kronik bir hastalık olduğunu
anlattı. Ülkemizde HIV ile yaĢayan kiĢilerin hâlâ yaĢamın birçok alanında temel insan hakkı
ihlallerine maruz kaldığına ve Türkiye‘de artan HIV vaka sayılarına dikkat çekti.
TBMM‘de yapılan gündem dıĢı konuĢmasının basın bülteni aĢağıdaki linkte ve ―5. 1. Basın
Bildirileri‖ bölümünde yer almaktadır.
http://pozitifyasam.org/tr/basin-bildirilerimiz/turkiye-buyuk-millet-meclisinde-hiv-aidsgundeme-geldi%C2%A0-aralik-2010.html
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»

TBMM Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu‟na sunum yaptık.

‗HIV ile YaĢayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi‘ kapsamında
yaptığımız meclis ziyaretleri sırasında TBMM Sağlık Komisyonu BaĢkanı Sayın Cevdet
Erdöl‘ün daveti üzerine Sağlık Komisyonu üyelerine 1 Aralık Dünya AIDS Günü ile ilgili
olarak bir sunum gerçekleĢtirdik. Dernek üyemiz, sosyolog Pınar Öktem tarafından yapılan
sunumda komisyon üyeleri, Pozitif YaĢam Derneği‘nin amacı, gerçekleĢtirdiği çalıĢmalar
ve Türkiye‘de HIV pozitiflerin karĢılaĢtıkları hak ihlalleri konusunda bilgilendirildi.
Komisyon üyelerine aktardığımız konular arasında ayrıca HIV/AIDS‘in tıbbi boyutu,
günümüzde tüm dünyada ve Türkiye‘de HIV/AIDS ile ilgili gerek tedavi gerekse sosyal
destek bakımından gelinen nokta, etiketleme ve ayrımcılık karĢıtı terminoloji ve Dünya
AIDS Günü‘nün ve kırmızı kurdelenin anlamı yer aldı.
Sunumda HIV pozitiflerin bebek sahibi olabilmeleri ile ilgili geliĢmeler, Türkiye‘nin içinde
bulunduğu bölgede görülen yeni HIV enfeksiyonu sayılarındaki artıĢın sebepleri, her
bireyin rahatlıkla teste gidebileceği bir ortamın yaratılmasının önemi ve özellikle kadınların
da içinde bulunduğu hassas grupların öncelikli durumu üzerinde duruldu. Sunumun önemli
bir amacı da ‗HIV ile YaĢayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi‘
kapsamında, HIV pozitiflerin ve yakınlarının sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri
savunacak yeterlilikte yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğini komisyon üyelerinin
dikkatine sunmaktı. Bu kapsamda, milletvekillerinin konu hakkındaki yasama ve denetim
mekanizmalarını kullanma yönünde neler yapabileceği konusu dile getirildi.

»

BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Raporu‟nda yer aldık.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde Dünya AIDS Günü etkinliklerine verilen örneklerde Türkiye
de yer aldı.















Arnavutluk
Ermenistan
Azerbaycan
Beyaz Rusya
(Belarus)
Gürcistan
Kırgızistan
Makedonya
Moldova
Rusya
Sırbistan
Tajikistan
Türkiye
Ukrayna
Özbekistan
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Etkinlik Düzenlenen Ġller
1. Ġstanbul
— Yeditepe
— Çapa
— CerrahpaĢa
— Marmara
— Maltepe
2. Ankara
— BaĢkent
— Bilkent
— ODTÜ
— Etimesgut

3. Aydın
— KuĢ Adası
4. Adana
5. Antalya
6. Amasya
7. Artvin/Arhavi
8. Bartın
9. Bursa
— Nilüfer
10. Bolu
11. Çanakkale

12. Denizli
13. Düzce
14. Edirne
15. EskiĢehir
16. Gaziantep
17. Gökçeada
18. Ġzmir
— Balçova
— Bornova
— Ege
— Aliağa
— Selçuk

19.Kars (Kafkas)
20. Kayseri
— Erciyes
21. Kıbrıs
22. KırĢehir
23. Kocaeli
24. Konya
— Meram
— Selçuklu
25. Kütahya
26. Manisa
— Nazilli

27. MaraĢ
28. Mardin
29. Mersin
30. Ordu
31. Samsun
32. Sakarya
33. Sivas
34. Tekirdağ
35. Trabzon
36. Trakya
37. Yalova
38. Zonguldak
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1 Aralık Etkinlik Sponsorları
1. BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS
Programı (UNAIDS)
2. Gilead Türkiye
3. Jannsen Türkiye
Düzenleme Komitesi
4.
5.
6.
7.
8.

Beyoğlu Belediyesi
Habitat için Gençlik
Pozitif YaĢam Derneği (PYD)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası
Birliği (TurkMISC)

Destekleyen Kurum ve KuruluĢlar
9. Açık Toplum Vakfı
10. Amargi Kadın Kooperatifi
11. Art-iz Ebru Atölyesi
12. BayrampaĢa Rotaract Kulübü
13. BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA)
14. Canon
15. Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıkları
Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
16. Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklarla
SavaĢım Derneği
17. Clave Dance Academy
18. Ege Üniversitesi HIV/AIDS
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
(EGEHAUM)
19. Fiesta Kondom
20. Fotoğraf Vakfı
21. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf
Akademisi
22. Galatasaray Rotaract Kulübü
23. Galatasaray Üniversitesi Sosyal
Sorumluluk Komitesi
24. Hangar Sanat Derneği
25. Helsinki YurttaĢlar Derneği
26. Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD)

27. Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı
(ĠKGV)
28. Ġstanbul DiĢhekimleri Odası
29. Ġzmir Atatürk Gençlik Merkezi
30. Ġzmir Engelsiz Sanat Derneği
31. Ġzmir Kent Konseyi Gençlik
Meclisleri:
32. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
(KAHDEM)
33. KAOS GL
34. Kardu Makine Ltd. ġti.
35. Kısa Dalga Gençlik Merkezi
36. Klinik Mikrobiyoloji ve Ġnfeksiyon
Hastalıkları Derneği (KLĠMĠK)
37. Lamdaistanbul Aile Grubu (Listag)
38. Latin Centre Ġzmir
39. MAC AIDS Fon
40. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
41. MarĢe Organizasyon
42. Mavi Kalem Sosyal YardımlaĢma
ve DayanıĢma Derneği
43. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Fotoğraf Bölümü
44. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Biyoloji ve Genetik Topluluğu
(BĠYOGEN)
45. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle
DayanıĢma Derneği (Öz-Ge Der)
46. Pembe Hayat LGBTT DayanıĢma
Derneği
47. Rotaract Clup
48. Sağlık Hakkı Hareketi Derneği
49. Sambistanbul
50. Sosyoloji Derneği
51. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği (EGMUD)
52. Ulusal Gençlik Parlamentosu
53. Uluslararası Af Örgütü
54. Yeditepe Üniversitesi Görsel
ĠletiĢim Tasarım Bölümü
55. Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)

1 Aralık Dünya AIDS Günü 2010 RAPORUNA ulaşmak için:
http://pozitifyasam.org/assets/files/1_aralik_2010.pdf

Fon Sağlayıcı: Gilead + Janssen + UNAIDS
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01 Aralık 2010 Hürriyet Kampüs

02 Aralık 2010 PerĢembe Posta
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02 Aralık 2010 PerĢembe Haber Türk

2 Aralık 2010 PerĢembe Hürriyet
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23 Kasım 2010 Salı Gaziantep Hakimiyet
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5.2. Katıldığımız Etkinlikler
5.2.a) Viyana - XVIII. Uluslararası AIDS Konferansına katıldık…
18 – 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında Viyana’da “Haklar Burada, Haklar Şimdi”
sloganı ile on sekizincisi düzenlenen AIDS 2010 Konferansı’na 7 kişilik ekibimizle
katıldık…
2008 tarihlerinde Meksika‘nın baĢkenti Mexico City‘ de yapılan ve 22 bin kiĢinin katıldığı 17.
Uluslararası AIDS Konferansının ilk mesajı “Küresel Hareket, ġimdi!” idi. Pozitif YaĢam
Derneği olarak ilk kez katıldığımız Uluslararası AIDS konferansında kurduğumuz standımızla
“Türkiye‟nin daha fazla pozitif ilgiye ihtiyacı var! / Turkey needs more positive
attention!” baĢlığıyla yer almıĢtık. Standımızı çok sayıda örgüt temsilcisi, HIV/AIDS alanında
çalıĢan doktorlar, özel sektör temsilcileri ziyaret etmiĢti. Benzer örgütlerle iletiĢime girmek,
uluslar arası bağlantılar kurmak ve iletiĢimleri güçlendirmek, diğer örgütlerin çalıĢmalarını
izleyebilmek ve bu büyük uluslararası organizasyonun parçası olmak açılarından çok faydalı
olmuĢtu.
Viyana‘da gerçekleĢtirilen XVIII. Uluslararası AIDS konferansınsa ‗Türkiye‟nin HALA pozitif
ilgiye ihtiyacı var!‖ sloganımızla yer aldık. 7 kiĢilik ekibimizle, son bilimsel geliĢmelerin
paylaĢıldığı oturumları takip ettik ve dünyanın hemen her yerinden sivil toplum kuruluĢlarının
katıldığı ―Küresel Köy‖ alanında Türkiye‘yi temsil ettik. Ayrıca Hak Ġhlalleri Raporu 2008 –
2009 ve Hukuk Poliklinikleri Projesi‘nin sonuçlarını ve yürümekte olan Stigma Index‘i
paylaĢtığımız üç ayrı poster sunumumuz oldu.

Viyana Konferansı hakkında:
XVIII. Uluslararası AIDS Konferansı‘nın açılıĢ konuĢmasını eski ABD BaĢkanı Bill Clinton
yaptı. Kongrede HIV ile yaĢayan kiĢiler, bilim insanları ve diğer paydaĢlarla birlikte HIV/AIDS
alanında yapılan çalıĢmalar ile son bilimsel geliĢmeler paylaĢıldı. Konferansa toplam 197
ülkeden 19 bin 300 kiĢi katıldı. Bunların binden fazlası Doğu Avrupa ve Orta Asya‘dan gelen
katılımcılardı. Konferansta yaklaĢık 6 bin bilimsel sunum yapıldı. Ayrıca bini aĢkın medya
mensubu konferansı izledi. Konferansta 770 gönüllü çalıĢtı. ―Küresel Köy‖ alanında,
aralarında PYD‘nin de bulunduğu 95 sivil toplum kuruluĢu yer aldı ve 279 aktivite
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gerçekleĢtirildi. Konferans katılımcılarının yanı sıra genel halka da açık olan Küresel Köy, çok
sayıda kiĢi tarafından ziyaret edildi. Toplamda konferansa katılımın 25 bin kiĢi civarında
olduğu tahmin ediliyor.
Konferansın genelinde, HIV‘le yaĢayan ve HIV/AIDS‘ten etkilenen kadınların durumu
üzerinde ayrıca durulduğu görülüyordu. Bu da önleme, destek ve bakım konusundaki
program ve uygulamalarda kadınların konumuna önem verilmesi gerekliliğinin artık dünya
çapında kabul edilmiĢ olduğunu gösteriyor. Ayrıca konferansta üzerinde çok durulan iki konu,
seks iĢçiliğinin ve uyuĢturucu kullanımının cezalandırılmasına son verilmesi gerekliliğiydi. Bu
konular hem aktivistler, hem araĢtırmacılar, hem de politika geliĢtirenler tarafından
vurgulandı. Seks çalıĢanlarının ve damar içi madde kullanımı üzerine çalıĢanların
konferansa, özellikle de Küresel Köy‘e katılımları yoğundu. Üzerinde en önemle durulan
coğrafi bölge ise Türkiye‘nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesiydi.
Konferansta iki büyük yürüyüĢ de yapıldı. Konferansın açılıĢı öncesinde AIDS aktivistleri
büyük bir gösteri yaptı. Ayrıca Annie Lenox‘un katılımı ve konserinin de olduğu insan hakları
yürüyüĢü yapıldı.

NEDEN VĠYANA?
Dünya liderleri tarafından evrensel eriĢim için belirlenen 2010 yılı; HIV önleme, tedavi, bakım
ve destek için ülkelerin verdikleri sözleri tutmaları ve hedeflere yönelik çalıĢmaların
arttırılması beklenmekteydi.
Konferansta bu güne dek HIV/AIDS alanında hükümetler tarafından verilen sözlerin ne kadar
yerine getirildiğinin değerlendirilmesi ve Evrensel Hedeflere ulaĢılması yolunda 2010 yılına
kadar takip edilmesi için "Ġnsan Hakları ve Evrensel EriĢim" sloganı ile baĢlayan hareket bu
yıl Viyana‘da devam etti.
Viyana, Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'da yükselen HIV yayılım etkisinin incelenmesi
açısından köprü niteliğinde. AIDS 2010 konferansının Viyana‘da olması insan hakları ve HIV
arasındaki kritik bağlantıyı vurgulamak, konuya dikkat çekmek ve güçlü bir sinerji oluĢturmak
açısından iyi bir fırsat oldu. Oturum çeĢitleri - soyut odaklı sunumlar, sempozyumlar, uydu
toplantıları, sergiler ve ilgili faaliyetler, mesleki geliĢim ve ağlar bu fırsata katkıda bulundu.

Diğer etkinlikler ve izlenimler
 "Sözlerinizi tutun, yaĢamak istiyoruz"
18 Temmuz 2010 Pazar günü Viyana'da baĢlayan ve binlerce kiĢinin katılımı ile bir hafta
sürecek olan 18. Uluslararası AIDS konferansının açılıĢında 2000'e yakın AIDS aktivisti
organizasyonun katılımıyla büyük bir gösteri yaptı. Konferans salonun önünde toplanan
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aktivistler, dünya çapında hükümetlerin AIDS tedavi, bakım, önleme ve destek hizmetlerine
kaynak ayırmaması sorununa dikkat çekti.
Aktivistler AIDS ile mücadeleye daha fazla para harcanması ve verilen sözlerin tutulması için
konferansın yapıldığı binanın avlusunda toplanarak "Sözlerinizi tutun, yaĢamak
istiyoruz" slogan atarak tüm kongre merkezini dolaĢtı.
YürüyüĢün sonunda yapılan basın açıklamasında; 2010 yılına kadar herkesin tedaviye
eriĢimi, önleme ve destek konularında yerine getirmek üzere söz vermiĢ olmasına rağmen,
hala dünyada 10 milyon insanın ilaca eriĢemediğine, HIV ile yaĢayanların hala barınma ve
tıbbi bakım sorunları yaĢadığına dikkat çeken eylemciler, hükümetlerin masraflı olduğu için
bu konularda verdikleri sözleri hala tutmadıklarını dile getirdi.

Tedavi alamayıp ölen HIV pozitifleri sembolize etmek için ölüler gibi yere yatarak protesto
eden aktivistler bu konudaki maddi kaynak sıkıntısının önemi anlaĢılmadıkça bu uluslararası
konferansta tartıĢılan hiçbir konunun çözülmeyeceğini belirtti. Aktivistler AIDS'i sona erdirmek
için hükümetleri kaynak sağlamaya çağırdı.
Videoyu izlemek için: http://www.facebook.com/video/video.php?v=133112480058200

 Annie Lenox ile AIDS 2010 YürüyüĢü!
8. Uluslararası AIDS Konferansının 3. gününde (20 Temmuz 2010) BirleĢmiĢ Milletler iyi
niyet elçisi Annie Lennox ile Ġnsan Hakları ve HIV/AIDS: ġimdi Her Zamankinden Daha Fazla
kampanyası kapsamında Viyana sokaklarında tarihi yürüyüĢ yapıldı...
Saat 20:00de tüm konferans delegeleri ve halk yürüyüĢ için Schottentor‘da buluĢarak tarihi
Heldenplatz meydanına kadar pankartlar, düdükler ve vuvuzellalar eĢliğinde yürüdü.
UNAIDS BaĢkanı Michel Sidibe, Küresel Fon BaĢkanı Michel Kazatchkine ve Uluslararası
AIDS Topluluğu BaĢkanı ve Viyana AIDS Kongesi düzenleyicisi Julio Montanede
yürüyenlerin baĢındaydı.
Her ülkeden, her yaĢtan, her cinsel kimlikten kadınlar ve erkekler haklar üzerinden mesaj
vermek için bir aradaydı.
Herkes için insan hakkı
Tedavi insan hakkıdır

46

Ġnsan hakları önemlidir
Benim bedenim, benim seçimim
Sex iĢçiliği de iĢtir
Hakları koruyun, AIDSi durdurun
Kadınların hakları, hemen Ģimdi
Cinsellik insan haktır
Meydana varıldığında Viyana Kongresinin ana teması olan
Haklar burada, Haklar Ģimdi sloganı ve AIDS ile mücadelede
daha fazla kaynak talebi Sidibe ve Kazatchkine tarafından da
dile getirildi.
BaĢkanlardan sonra sahneye çıkıp söz alan tüm aktivistler
yaĢanan damgalamaya ve ayrımcılığa dikkat çekti. Cinsel
yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet, yaĢ, etnik köken, ırk, engellilik
temelinde yapılan her türlü ayrımcılığın önlenmesinin HIVe
yönelik ayrımcılığın önlenmesinde önemli rolü olduğunu söyledi.
BM iyi niyet elçisi, Ģarkıcı, aktivist olan Annie Lennox konserinden önce HIV yayılımın en
yüksek olduğu Doğu Avrupa ülkelerinin hükümet baĢkanlarına Siz neden burada değilsiniz?
Neredesiniz? Ülkenizde böylesine büyük bir sorun yaĢanırken siz bunu görmezden
geliyorsunuz diye seslendi.
Avusturya hükümetini Küresel Fona az miktarda fon verdiği içi eleĢtiren Lennox Bu konferans
Viyana kentine 45 milyon Euro kazandırdı diyerek bu paranın Küresel Fona aktarılmasını
istedi.
Canlı performansının ardından 1 dakikalık sessizlikte HIVe ve insan haklarına ıĢık tut sloganı
ile HIVden dolayı kaybedilen insanlar anıldı.
Yürüyüşten görüntüler için

Fotoğraf
Video

: http://www.facebook.com/album.php?aid=15054&id=100000783453529
: http://www.facebook.com/video/video.php?v=133716779997770

 Küresel Köy‟de stant açtık…
Konferans
kapsamında
halkın
ziyaretine de açık olan ve tüm
dünyadan
çeĢitli
sivil
toplum
kuruluĢlarının,
toplulukların
ve
aktivistlerin
bir
araya
gelerek
deneyimlerini paylaĢtıkları Küresel
Köy (Global Village) adlı bir alan
bulunuyordu. 80 ülkeden toplam 97
sivil toplum kuruluĢunun stant açtığı
Küresel Köy‘de ayrıca sergiler, canlı
performanslar ve kazancı HIV‘le ilgili
çalıĢan sivil toplum kuruluĢlarına
giden hediyelik eĢya satıĢı da vardı.
Küresel Köy, kuzey ve güneyi, doğu ile batıyı buluĢturan, sergiler ve performansları olduğu
kadar tartıĢma ve fikir alıĢveriĢlerini de teĢvik eden ve küresel bir iletiĢim ağı kurmayı
amaçlayan bir alandı. Bu alanda yedi kiĢilik ekibimiz ile Türkiye‘yi temsil ettik ve diğer sivil
toplum kuruluĢları ile iletiĢime geçtik. Ayrıca konferansı izleyen Türkiye medyası ile de bir
araya geldik.
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 Viyana'da Türkiye Medyası ile bir araya geldik…
18. Uluslararası AIDS kongresinde Türkiye‘den gelen medya mensupları ile Pozitif YaĢam
Derneği standında bir araya gelerek HIV/AIDS‘i, Türkiye‘deki durumu ve HIV‘le yaĢayanların
sorunlarını konuĢtuk…
20 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye‘den gelen 3 ulusal
gazete ve 1 TV kanalından medya mensupları ile bir araya gelerek dünyada ve Türkiye‘de
HIV/AIDS ile ilgili geliĢmeleri ve bölgesel farklılıkları değerlendirdik.

Artık tüm dünyada HIV ve AIDS‘in “İnsan Hakları” bağlamında ele alındığına ve
konferansın ana sloganının“Haklar burada, Haklar şimdi - Rights Here, Right Now”
olduğuna dikkat çeken Pozitif YaĢam Derneği BaĢkanı Arzu Kaykı “Kongrede yayımlanan
Evrensel EriĢim istatistiklerine göre;
1. HIV tedavisi ihtiyacı içerisinde olan 15 milyon kiĢiden sadece 5 milyon kiĢinin
hayat kurtaracak ilaçlara eriĢimi var.
2. Tüm dünyada HIV ile yaĢayan insanlardan sadece %40‘ı HIV statülerini
biliyor.
Türkiye‘de HIV ile yaĢayanların sayısında hızla artıĢ gözlemlediklerdi söyleyen Arzu Kaykı‘ya
göre;“Ülkemizdeki HIV yayılımın önüne geçmemiz için buradaki uluslararası sesi dinlememiz
gerekiyor. Kongre alanında gördüğünüz gibi her yerde kondomlar ve korunma mesajları var.
Türkiye’de yayılımı engellemek için önce cinsellik ve kondom hakkında konuĢabilir olmalıyız.
HIV ve AIDS’i insan hakları sorunu olarak görerek ayrımcılığı önlersek, aynı zamanda
toplumu bilinçlendirip teste yönlendirebilirsek, ancak bu Ģekilde yeni vakaların artıĢını
önleyebiliriz.
Erken teĢhis ve doğru tedavi ile, kronik bir hastalık olarak değerlendirilen HIV ile yaĢayan
kiĢilerin günümüzde en önemli diğer bir sorunu ise yeni ilaçlara eriĢim. HIV/AIDS ile
yaĢayanların en büyük endiĢelerinden biri özellikle dirençli hastalar için hayati önem taĢıyan
yeni ilaçlara ulaĢmaktaki ciddi gecikmeler.
Bu sorunların çözümü için öncelikle HIV/AIDS’in Türkiye’de bir sorun olarak kabul edilmesi,
toplum genelinde bilincin arttırılması ve kapsamlı bir ulusal program oluĢturulmasına
ivedilikle ihtiyaç var. Dünyada insan hakları ve tedavi konusunda hızla geliĢen yeniliklere
Türkiye’nin de eĢ zamanlı ulaĢması için devletin sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.”
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Dünyada yaklaĢık 34 milyon kiĢinin HIV/AIDS ile yaĢadığı tahmin ediliyor. BirleĢmiĢ Milletler
UNAIDS 2009 Raporuna göre dünyanın birçok bölgesinde, epidemi sabit bir seyir izliyor;
bununla birlikte Türkiye dünyada HIV yayılımının arttığı birkaç bölge içinde yer alıyor.
18 Temmuz 2010 Pazar Hürriyet
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08 Ağustos 2010 Pazar Sabah Pazar
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 Üç adet poster sunumu yaptık…
Uluslararası
AIDS
Konferansı
kapsamında
sunulmak üzere üç adet poster sunumumuz
konferans komitesi tarafından kabul edildi. Kabul
edilen poster sunumlarımız, ―Türkiye‘de HIV ile
YaĢayan KiĢilerin Hak Ġhlalleri Raporu‖, ―Hukuk
Poliklinikleri Projesi‖ (ve ―Stigma Index Türkiye* ‖
idi. Posterler, 21 – 22 Temmuz günlerinde saat
12:30 – 14:30 arasında konferansın yapıldığı sergi
alanında Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü
Cenk Soyer ve Arzu Kaykı tarafından sunuldu.
Sunum süresince, poster sergi alanını gezen
katılımcıların soruları cevaplandı. Böylelikle gerek
konferans katılımcılarına gerekse konferans alanını
gezen dıĢarıdan katılımcılara hem Türkiye‘de HIV
ile yaĢayan kiĢilerin maruz kaldıkları ihlaller hem
de ihlaller ile ilgili yürüttükleri hak arama
mücadeleleri ve Hukuk Poliklinikleri Projesinin
kapsamı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
* Stigma Ġndex (HIV ile YaĢayan KiĢiler Ġçin Damgalama Göstergesi)

 “Viyana Deklarasyonu” 12 bin 725 kiĢi tarafından imzalandı…
Konferans sırasında, halk sağlığı ve güvenliğini artırmaya yönelik olarak, yasadıĢı
uyuĢturucu kullanımı ile ilgili bilimsel kanıtların bir araya getirilmesi adına bir çağrı olarak
―Viyana Deklarasyonu‖ adlı metin imzaya açıldı. Deklarasyon, bilim insanlarını, sağlık
çalıĢanlarını ve halkı, hükümetlerin ve uluslararası kuruluĢların dikkatini uyuĢturucu
politikalarının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini vurgulamak amacıyla bu
dokumanı yaygınlaĢtırmaya ve desteklemeye çağırıyor. Deklarasyona göre yasadıĢı
uyuĢturucu kullanımının cezalandırılması, HIV/AIDS epidemisini önlememekte, aksine
yayılımı körüklemektedir ve hem sağlık açısından hem de sosyal olarak son derece olumsuz
sonuçları olmaktadır. Bu yüzden de uyuĢturucu ile ilgili politikaların uluslararası boyutta
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. AIDS 2010 Konferansı baĢkanı olan Uluslararası
AIDS Topluluğu BaĢkanı ve BC Centre for Excellence in HIV/AIDS Direktörü Dr. Julio
Montaner, günümüzde uyuĢturucu ile mücadelede kullanılan politikaların HIV/AIDS
epidemisini sürdürmesinin yanı sıra Ģiddet ve artan suç oranları ile sonuçlandığını belirterek;
bilim insanları olarak öncelikle madde bağımlılığının bir suç değil bir tıbbi durum olduğunu
kavrayarak, uyuĢturucu politikalarımızı ideolojilere değil kanıtlara dayalı olarak oluĢturmaya
baĢlamamız gerektiğini söyledi. Konu ile ilgili uluslararası bir uzmanlar grubu tarafından
yazılan ve dünyanın önde gelen bazı HIV ve uyuĢturucu konusundaki bilimsel kurumları
(International AIDS Society, International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP), BC
Centre for Excellence in HIV/AIDS) tarafından öncülük edilen deklarasyonun resmi açılıĢı
konferansta yapıldı ve halen web sayfasında uluslararası kiĢi ve kuruluĢların imzasına açık.
Deklarasyonun web sayfası ve tam metni için:
Viyana Deklarasyonu: http://www.viennadeclaration.com/the-declaration.html
AĢağıdaki baĢlıklarda yapılan toplantı ve sunum özetlerini okumak için:
http://pozitifyasam.org/tr/haberler/351
- ‘AIDS aktivizmi öldü mü?’
- ‘GIPA’
- Sosyal Bilimler ve Uygulamalar: Teoriden Pratiğe

- HIV ve İnsan Hakları Mekanizmaları
- Çocuk Sahibi Olmak ya da Olmamak
- Damgalama (Stigma)
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5.2.b) Katıldığımız Diğer Etkinlikleri
» !f Ġstanbul‟da YaĢayan Kütüphane‟deydik…
13-14-16 ġubat 2010 tarihlerinde "!f Ġstanbul
Uluslarası Film Festivali‖ kapsamında Ġstanbul
Taksim‘de ―The Hall‖ da Ġstanbul 2010 Avrupa
Kültür BaĢkenti Ajansı desteğiyle gerçekleĢtirildi.
30 kitabın olduğu Kütüphane‘de 350 okuma yapıldı.
Kitap olan arkadaşımız anlatıyor;
“Hayatıma ayrı bir yaşam enerjisi katan Yaşayan
Kütüphane organizasyonunda “Bu Yaşayan Kütüphane
diğerlerinden farklı olacak!” sloganından yola
çıkılarak yapılan hazırlıkların sonrasında gerçektende
geçmiş deneyimlerimize göre daha farklı bir kütüphane
gördüm.





Okurlar daha ilgiliydiler…
Okurlar daha bilgiliydiler…
Okurlar doğruyu öğrenmek adına daha meraklıydılar…
Veeee…. Arkadaşının HIV pozitif olduğunu bilenler geldi…

Her zaman ki sorulan soruları burada da duyduk ve cevapladık. Neydi bu sorular?
- HIV ve AIDS nedir?
(Farkını anlattık)
- Tedavisi var mı?
(1996’dan bu yana hem de)
- Nasıl korunulur?
(Temel 3 bulaş yoluna dikkat ederek)
- Ölümcül mü?
( Ölümcül değil, kronik)
- Size nasıl bulaştı?
(Ne önemi var?)
- Hayatınızda neler değişti?
(Farkındayım, biliyorum, koruyor ve korunuyorum)
vs. sorularla karşılaştım.
Bu soruların karşısında okurlara doğru bilgiyi anlatabilmek adına elimden gelen çabayı sarf
ettim. Yaşayan Kütüphane insanlara doğruyu, somut kavramlarla anlatmanın en uygun olduğu
bir platformdur. Kitap olarak kişilerin kafalarında oluşan kemikleşmiş önyargılara balyoz misali
keskin vuruşlar yaparak onları farklı düşündürmeye sevk etmek çok zevkli bir hal olsa gerek ki
her seferinde kitap olmayı canla, başla talep ediyorum. Arkadaşlarıma da kendilerini ifade
edebilmeleri için ısrarla kitap olmayı tavsiye ediyorum…
Farklı bir Yaşayan Kütüphane organizasyonunda yeni soluklarla birlikte kitap olmayı hevesle
beklerken, gerek hazırlık aşamasında olsun, gerekse organizasyon süresince tüm emeği
geçenlere, kitaplara ve en önemlisi ilgi, merakla oraya gelen okurlara bir kez daha teşekkür
ediyorum…”
Medyada Yaşayan Kütüphane…







http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/babaoglu/2010/02/08/yasayan_kutuphane
http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/36089/Kitaplar-canlandi
http://www.ntvmsnbc.com/id/25056553/
http://video.cnnturk.com/2010/programlar/2/15/gundemin-rengi-15-02-2010
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=980369&Dat
e=15.02.2010&CategoryID=41
http://www.sabah.com.tr/Ekler/Pazar/Hobi/2010/02/07/yasayan_kutuphanede_canli_kitap
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»

Kadir Has Üniversitesi'nde 2. STK günlerindeydik...

3-4 Mart 2010 tarihlerinde Kadir Has Üniverstesi'nin düzenlediği 2. Sivil Toplum KuruluĢları
Günleri'ne TurkMSIC/Scora ile ortak olarak bir stand açtık. Hekim adaylarının amacı etkinliğe
katılan gençleri HIV/AIDS konusunda bilgileri dahilinde bilinçlendirmekti.
Pozitif YaĢam Derneği gönüllüsü Burak Elkıran anlatıyor:
Pozitif Yaşam Derneği'nin fakültemizde verdiği akran eğitimiyle bu etkinliği gerçekleştirdik.
Standımıza ilgi muazzamdı. Bu da gençliğin HIV/AIDS konusunda bilgisiz ve bilinçsiz olduğunun
göstergesiydi. Etkili olması açısından bu bilinçlendirme çalışmasını oyuna dönüştürdük. Şöyle ki:
Etkinliğe katılmak isteyenlerden, önceden hazırladığımız ve içinde HIV/AIDS konusunda doğru
ve yanlış önermeler içeren kağıtlardan üçer tane çektirdik. Bunlardan her birinin
doğruluğu/yanlışlığı konusunda doğru fikir sahibi olanlara -bildikleri soru sayısı kadarplatforma astığımız dartta atış hakkı verdik ve aldıkları puana göre iki gün için ayrı olarak
günün birincisi'ni belirledik.Ve onlara HIV/AIDS temalı T-Shirt hediye ettik. Ayrca bu
bilinçlendirme çalışmasını PYD'nin hazırladığı bilgilendirme broşürleriyle destekledik ve
katılımcılara korunmalı cinsel ilişkinin sembolu olan kondom dağıttık.
Etkinlik, olması gerektiği gibi oldukça verimliydi. İlgi
fazla olduğu için bildiklerimizi kolay bir şekilde
aktarabildik. Genç beyinlerden birkaçını "ön yargı"dan
kurtarabildiysek ne mutlu bize.
BURAK ELKIRAN
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
TurkMSIC - SCORA

» Bu kütüphanede susmak değil konuĢmak iyi olur: YaĢayan Kütüphane!
13 - 14 Mayıs‘ 2010 tarihinde Avrupa Üniversiteleri
Tiyatro ġenliği‘nin ev sahipliğinde Garajistanbul‘da
düzenlenen YaĢayan Kütüphane‘de kitap olarak yer
aldık. Toplam 375 okuyucu 219 okuma yaptı. Kapılarını
ilk defa sokakta açan Kütüphane, kendi tarihinde de bir
ilki gerçekleĢtirdi. Farklı gençlik örgütlenmelerinden
gelen ve kendi Kütüphanelerini organize etmeyi
hedefleyen potansiyel kütüphanecileri de ağırlayan
Kütüphane 5 saat açık kaldı.
YaĢayan Kütüphane:
1. Ġnsan haklarına ve insan onuruna saygıyı teĢvik eden bir araçtır.
2. KiĢilere ve gruplara karĢı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı
ve yapıcı diyaloglara olanak sağlamayı amaçlar.
3. Günlük hayatta pek fazla bir araya gelme fırsatı bulamayan insanları, kiĢisel deneyim
paylaĢımına dayalı bir düzlemde buluĢturur.
4. Kitapları; bir takım etnik, kültürel, mesleki, dini, sağlık, cinsel kimlik, vb. özellikleri
nedeniyle, toplumda, haklarında önyargılar bulunan ve bu önyargılar nedeniyle
zaman zaman ve muntazaman ayırımcıkla karĢı karĢıya kalan kiĢilerdir.
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5. Okuyucusunun zihnindeki ―yabancı‖yla, zamansal ve mekansal olarak yapılandırılmıĢ
ancak serbest olan bir ortamda tanıĢmasını sağlar.
6. YaĢayan Kütüphane bir magazin etkinliği, kitapların özel hayatlarının ifĢa edildiği bir
yer, kariyer tanıtım alanı, danıĢmanlık merkezi, psikoterapi merkezi, kurum tanıtım
yeri, kar amacı güden bir etkinlik ve bir grubun, kültürün, vs. temsil edildiği bir alan
değildir.

» Pozitif YaĢam Ġzmir Destek Birimi olarak Rock-A Festivalindeydik…
16/17/18 Temmuz 2010‘da Pozitif YaĢam Ġzmir Destek Birimi olarak, 2007 yılından beri
düzenli olarak gerçekleĢtirilen ve bu yıl Ġzmir Özdere‘ de 4. sü düzenlenen ―Rock- A
Festivali‖ ndeydik.
Ġzmir‘in ve bölgenin birçok yerinden birçok
kesimi bir araya geldiği çeĢitli rock gruplarının
verdiği konserler ve çeĢitli sivil toplum
inisiyatiflerinin katılımında biz de Pozitif
YaĢam Derneği olarak; HIV ve AIDS
hakkındaki önyargıları silmeyi, yine bu
konuda yanlıĢ ve eksik bilgileri güncelleyip
doğru
bilgileri
paylaĢmayı,
verdiğimiz
hizmetleri paylaĢmayı öngördük.
Bu tip organizasyonlarda giderek daha çok
kiĢinin standımızı ziyaret etmesi ve Pozitif YaĢam Derneği‘nin HIV AIDS konusunda bilinen
bir isim haline geliyor olması yaptığımız çalıĢma ve katılımlarımızın etkili olduğunu görmek
açısından önemliydi.
Mesaj olarak seçtiğimiz bilgi dövizlerinden en çok ; ―HIV POZĠTĠFLER ÇOCUK SAHĠBĠ
OLABĠLĠRLER‖ konusu, standımızı ziyaret eden katılımcıların ilgisini çekti. Artık, yaĢam
kalitesi yüksek, en az HIV negatifler kadar yaĢama hakkına sahip ve bir aile kurabilmenin
mümkün olduğu HIV /AIDS‘le yaĢamın, toplumda giderek daha normalleĢmiĢ bir durum
olarak algılanacağı ve önyargıların azalacağı umudunu taĢıyarak festivali tamamladık.

» Genç Sinemacılar Ġstanbul‟a Toplandı!
13-19 YaĢ arası ―genç yönetmenlerin‖ kısa filmlerinin
gösterimleri; International Teen Shorts Film Festival
kapsamında, 24 - 30 Eylül 2010 tarihleri arasında
Ġstanbul,
Beyoğlu/Beyoğlu
Sineması‘nda
gerçekleĢtirildi.
Kültür Sanat GiriĢimleri Derneği‘nin bu yıl ilk kez
düzenlediği festival kapsamında, çeĢitli ülkelerden 13 –
19 yaĢ arası sinemacılar Ġstanbul‘da buluĢtu. Festival
boyunca 3 ana kategoride - Starlights, Unidentified
Flying Objects, Identified Flying Objects - toplam 120 k�
sa film gösterildi. Festival yarıĢma
kapsamına girmeye hak kazanan 23 film, seçkin bir jüri - Ceylan Özçelik, Selim Demirdelen,
Ümit Ünal, Selim Evci, Rıza Kıraç, Rıza Sönmez, Nejat ĠĢler, Deniz Tokcan, Belçim Erdoğan
- tarafından değerlendirildi.
29 Eylül ÇarĢamba akĢamı19.00‘da baĢlayan törende birincilik ödülü olan Altın Elma‘yı ―Üç
imza‖ adlı kısa filmi ile Burak Çevik Nejat ĠĢler‘den teslim aldı; Seyirci özel ödülü olan Pembe
Elma‘yı Max Hammel; Doğa Derneği‘nin Çevre - Ekoloji duyarlılığı alanında verdiği YeĢil
Elma‘yı ―Koruyucu‖ adlı filmi ile Ufuk Erdi Kurt; Pozitif YaĢam Derneği‟nin Ayrımcılık
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alanında verdiği Mor Elma‟yı “Anbean” adlı filmi ile Samet Üstündağ, Derneği
temsilcisi olarak ödül gecesine katılan Arzu Yanardağ‟dan aldı. Engelleri Kaldır
Hareketi‘nin engellilik alanında verdiği Beyaz Elma‘yı ise ―IĢığa Adım‖ adlı filmi ile Eda Durum
ile Kutay Denizler paylaĢtı.
TeĢekkür…
2 gün içerisinde 83 adet film izleyip, değerlendirdiği için Pozitif YaĢam Derneği üyesi Garo
Babacan’a, geceye katılarak birincilik ödülünü Dernek adına takdim eden sanatçı gönüllümüz
Arzu Yanardağ’a teĢekkür ederiz…
»

3. EKMUD Kongresinde ilk kez stant açtık…
Ankara Sheraton Hotel‘de düzenlenen 3. EKMUD
(Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği) kongresinde ilk kez stant açtık. 12
– 16 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen ve
yaklaĢık 500 Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının
bulunduğu kongrede doktorlarla yeniden iletiĢim
kurma,
Dernek çalıĢmalarımızı ve güncel
materyallerimizi paylaĢma fırsatı bulduk.

4 gün süren kongrede çeĢitli enfeksiyonlar hakkında
oturumlar ve paneller gerçekleĢtirildi. Kongrede stant
açarak, programda fazla yer bulamayan HIV/AIDS
konusunda farkındalık yaratmayı hedefledik. Sonraki kongrelerde HIV/AIDS konusuna daha
fazla yer verilmesi için giriĢimlerde bulunduk ve taleplerimiz konusunda olumlu tepkiler aldık.

» “Buradan Yetkililere Süslenmek İstiyoruz” Fotoğraf Sergisi
HIV ve AIDS için ―Buradan Yetkililere Süslenmek Ġstiyoruz‖ Fotoğraf
Sergisi 14 Ekim – 1 Kasım Tarihleri Arasında Barbaros Point Otel
Piola‘da sergilendi…
―Buradan Yetkililere Süslenmek Ġstiyoruz‖ projesi Fotoğraf Sanatçısı
Fatih Akdan tarafından geçtiğimiz 2 sene süresince hiç bir ayrım
gözetmeden fotoğraflanan 600 gönüllünün öz verisi ile meydana
geldi.
Makyaj yapmak ve güzelleĢmek insanları yaĢama bağlayan, güne
daha pozitif bakmalarını sağlayan bir araç ve çoğumuz için bir
anlamda topluma kendini ifade etme biçimidir. Günlük hayatımızda
sürdüğümüz kırmızı bir rujla daha renkli hissedebilir ya da siyah bir göz
kalemi yardımı ile bakıĢlarımıza anlam katarız. ĠĢte makyaj yaparken yüzümüzden aynaya
yansıyan bu mutluluktan ve yaĢam sevincinden yola çıkan Fatih Akdan yakaladığı
enstanteneleri bizlere geri yansıtarak bu mutluluğu anlatmak istedi.
Genç –yaĢlı, kadın-erkek, öğrenci, ressam, bankacı, sporcu, tiyatro oyuncusu, makyaj
sanatçısı kısacası toplumun her kesiminden birçok gönüllü de bu projeye destek olmak için
ayna karĢısına geçti. Kimisi süslü tuvalet masasında, kimisi vapurda, kimisi kuliste, kimisi de
ofisinde...
Fatih Akdan‘ın Projesi‘nin isim babası ve serginin sembolü haline gelen karikatürün sahibi ise
ünlü Karikatürist Metin Üstündağ. Güçlü mizah kalemini çoğu zaman toplum ve kadın erkek
iliĢkileri, modern toplum ve bastırılan kiĢilikler, toplum ve önyargılarımız gibi konuları
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hicvetmek için kullanan Metin Üstündağ projeye hediye ettiği karikatürü ile projenin vermek
istediği mesajı kısa yoldan verdi…
Moda dünyasının backstage otoritesi M.A.C Kozmetik M.A.C AIDS Fonu faaliyetleri
çerçevesinde projenin ana sponsoru olurken, SONY teknoloji desteği verdi. Sergi
kapsamında fotoğraf satıĢlarından sağlanacak olan tüm gelir HIV ve AIDS ile yaĢayan
kiĢilere destek vermek adına Türkiye‘de faaliyet gösteren Pozitif YaĢam Derneği‘ne
bağıĢlandı. (www.buradanyetkilileresuslenmekistiyoruz.com)
Pozitif YaĢam Derneği Destekledi!
HIV/AIDS için, önyargısız bir toplum ve yaĢam
için; ―Buradan Yetkililere Süslenmek Ġstiyoruz‖
Tüm dünyada ve Türkiye‘de din, dil, etnik
köken, meslek, kadın, erkek ve çocukları
ilgilendiren HIV/AIDS hakkında toplumu
bilinçlendirerek
gereken
önleme
ve
bilinçlendirme çalıĢmaları yapmak HIV ile
yayanları teste ve tedaviye yönlendirmek,
önyargısız bir toplum için ―Buradan Yetkililere
Süslenmek Ġstiyoruz‖ projesini destekledik.
Genç veya yaĢlı, kadın veya erkek, HIV pozitif
veya negatif demeden her kesime; HIV pozitif
kiĢilerin düzenli tedavi ile hayatlarına devam
edebildiğini, çalıĢabildiğini, evlenebildiğini,
belirli önlem ve kontrollerle HIV taĢımayan
bebekler dünyaya getirebildiğini anlatmak
istedik.
Korkutarak, ötekileĢtirerek, yok sayarak,
kulaklarımızı tıkayarak değil. Doğrusunu
anlatarak, dinleyerek ve farkında olarak mitleri
değil tıbbın ispatladığı gerçekleri paylaĢmak istedik; HIV sosyal iliĢkilerle, öpüĢmekle,
sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı ruju - allığı – ojeyi - rimeli paylaĢmakla, sivrisinek
ısırmasıyla, ortak havuzu, tuvaleti kullanmakla, tükürükle, ter ile bulaĢmaz.
Kurulduğumuz tarihten 2010 yılına dek 600 HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢiye binlerce destek
hizmeti veren Pozitif YaĢam Derneği olarak fotoğrafı çekilen bu 600 kiĢiye, fotoğraf sanatçısı
Fatih Akdan‘a ve Ağustos 2008‘den bu yana her Viva Glam marka rujun satıĢından elde
ettiği gelirin tamamını Pozitif YaĢam Derneği‘ne bağıĢlayarak HIV pozitiflerin yaĢamlarına
renk katan M.A.C Kozmetik‘e teĢekkür ediyoruz.
* Fotoğraf Sanatçısı:
Fatih M. Akdan; 1983 Almanya doğumlu olan Fatih M. Akdan, liseyi Adana‘da okudu.
Ġstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken fotoğrafla ilgilenmeye baĢladı. Ürün,
portre fotoğrafçılığı dıĢında fotoroman da hazırlayan Fatih M. Akdan, Toplum Gönüllüleri
Vakfı ĠletiĢim Sorumlusu görevini yürütüyor.
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16 Ekim 2010 Cumartesi Cumhuriyet

07 Ekim 2010 PerĢembe Hürriyet Kampus
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» Odtü'de 2. YaĢayan Kütüphane Ģenliğinde kitap olduk!
“18-19 Ekim 2010 tarihinde ODTÜ’de 2. Yaşayan Kütüphane etkinliğinde biz kitaplar
olarak tekrardan tozlu raflardan indirilerek okunmak üzere birbirinden değerli
okurlarımıza sunulduk. :) Bu sefer düzenlenen etkinlik bir şenlik veya festival bünyesinde
değil tamamen Yaşayan Kütüphane’ye özgü bir düzenlemeydi. İlk bakışta biz kitapların
endişeleri vardı, acaba okurlar gelir mi? İnsanlar kafalarında ki önyargıları yok edebilmek
veya bir nebzede toplumda ayrımcılığa, haksız müdahalelere maruz kalan canlı kitapların
sorunlarını birebir dinlemeye gelecekler miydi?
Ama emin olun etkinliğin öncesinde olanca gücüyle tanıtım ve bilgilendirme çalışması
yapan organizasyon ekibi sayesinde bir
kez daha harika bir Yaşayan
Kütüphane
’ye
hep
birlikte
imzalarımızı attık.
Her seferinde olduğu gibi aslında bu
seferde de HIV + kitap olarak aldığımız
sorular diğerlerinden hiç farklı
değildi...
—Nedir HIV/AIDS?
—Nasıl bulaşır?
—Nasıl korunur insan?
—Tedavisi var mıdır?
—Size nasıl bulaştı?
vs. sorular, her gelen okurun kendi kelime dağarcığıyla kurmuş olduğu soru-cevap
diyaloglarıyla geçti. Bu konuda hiç önyargım yok diyerek söze başlayan okurlar dahi,
okuma eyleminin sonunda hayatın içerisinde hiç farkında olmadığı önyargılara sahip
olduğunu anlamış oldu. Bu sefer ki Yaşayan Kütüphane’nin diğerlerinden bir farklı yanı
daha vardı, oda şu ki;
Bir festival ya da şenlik kapsamında gerçekleştirilmeyen bu etkinliğe gelen okurların hepsi
ya meraklarından, ya da birebir görerek, sohbet ederek bilmediklerini öğrenebilmek, yanlış
bildiklerini de değiştirebilmek üzere gelmiş gayet hassas ve samimi okurlar topluluğuydu...
İnsanlara, topluma yanlış bildikleri bilgilerin doğrularını aktarmaya çalışmak emin olun ki
anlatılması tarifsiz mutluluklar yaşatıyor. Yanınıza gelen bazı okurlar HIV + olduğunuz
için ilk seferinde tokalaşmaktan dahi uzak duruyorken, okuma sonrasında mutluluk
gözyaşları içerisinde sizlere sarılarak, öperek ayrılmayı istiyor.
Unutmayalım ki; “Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur…” (Albert
Einstein)
HIV Pozitif Kitap”
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5.3. Düzenlediğimiz Toplantılar
» Pozitif Kadınlar Günü…
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle HIV
pozitif kadınlar, kadın eĢler, ablalar, anneler
olarak dernek çatısı altında ilk kez bir araya
geldik.
13 Mart 2010 cumartesi günü bir araya
geldiğimiz bu ilk tanıĢma toplantımızda değiĢik
kesimlerden sadece ―Pozitif Kadınlar‖ın
buluĢtuğu bu günde kısırlı, poğaçalı, kekli,
güzel sohbetli bir gün geçirdik. Kahvelerimizi
içtik, fallarımıza baktık.
HIV pozitif yakını arkadaĢımız anlatıyor:

“Bence HIV pozitif ve yakını kadınların bir araya gelmesi her anlamda önemli. Hem ruhsal
hem de sosyal anlamda. Bazen maddi ve manevi anlamda bile olabiliyor. Ben HIV pozitif
yakını olarak şunu gözlemliyorum; insanların başına ne gelirse gelsin hayata daha sıkı
bağlanıyorlar. Birbirimize destek olmak, birbirimizin dilinden konuşmak iyi geliyor.
Her zaman bir araya gelip sesimizi yetkili kişilere duyurmak için bir takım projeler
üzerinde konuşuyoruz. Bunları detaylı bir şekilde paylaşıp bu projelerde görev alıyoruz.
Bir arada olmak önemli çünkü manevi gücümüzü, enerjimizi birbirimizden alıyoruz. Hayat
paylaşabiliyorsak güzel, öyle değil mi?”
Selma…

» HIV aktivisti Benjamin Collins danıĢanlarımızla buluĢu…
28 yıldır HIV ile yaĢayan, HIV aktivisti Benjamin Collins
danıĢanlarımızla hem sohbet etmek hem de bilgi paylaĢmak için 19
Mayıs 2010 tarihinde Ġstanbul‘daydı.
Londra‘da yaĢayan Benjamin Collins kendi deneyim ve
gözlemlerinden yola çıkarak HIV tanımlanmadan önce yaĢayanlar,
sonrasında tanı alan insanların HIV'in, toplumun yalnızca bir
kesimine dair bir hastalıkmıĢ gibi algılanmasından baĢlayarak, o
günden bugüne oluĢan süreç ve geliĢmelerin konuĢulduğu
toplantıya 30'a yakın kiĢi katıldı.
80‘lerin ilk yarısının Virüsün etkileri ve tanımla çabasıyla geçtiğini ve
hiçbir tedavi seçeneği olmayan o dönemlerde hayatta kalmak için
neler yaptıklarını anlatan Collins dinleyicilere Ģimdiki dönemin
ilaç/tedavi seçenekleri bakımından Ģanslı bir dönem olduğunu, tıbbın HIV/AIDS'e geçmiĢteki
diğer hastalıklara göre çok hızlı reaksiyon vererek, hızlı geliĢtiğini ifade ederek bu
seçeneklerle birlikte,
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Sağlıklı beslenmek,
Alkol alımına dikkat etmek,
Yüksek maneviyat,
BaĢkalarına yardım etmek,
Huzurlu bir iĢ ortamında çalıĢmak,
Düzenli egzersiz yapmak,
Psikolojik destek almak,
Sigarayı bırakmak

gibi davranıĢ biçimlerini benimsemenin ve kendi durumuna iliĢkin bilgi sahibi olmanın, daha
iyi hissetmek için çok önemli olduğunu özellikle vurguladı.
HIV'in yayılım biçimleri ve toplumsal algılardaki farklılıklar nedeniyle HIV ile mücadele
konusunda baĢka ülkelerde benimsenmiĢ ve baĢarıya ulaĢmıĢ stratejilerin her yerde
baĢarıya ulaĢamayabileceğini, bu yüzden her ülkede kendine özgü stratejiler geliĢtirilmesi
gerektiğini aktaran Collins, Pozitif YaĢam Derneği'nin bu konuda çok önemli görevler
üstlendiğini, aynı zamanda kapasite geliĢtirmek ve destek almak konularında da PYD'nin
önemli bir model olduğunu ifade etti.
Samimi bir ortamda geçen toplantıda ilaç kullanımı, yan etkileri, sosyal ayrımcılık, çalıĢma
hayatında yaĢanılan sorunlar gibi konularda merak ettikleri tüm soruları soran ve kiĢisel
deneyimlerini paylaĢan danıĢanlarımız 28 yıldır HIV ile yaĢayan ve örnek model olarak
gördükleri Benjamin Collins ile tanıĢmaktan ve sohbet etmiĢ olmaktan mutlu olarak
derneğimizden ayrıldılar.
Sabah Gazetesi
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» Venezuela‟dan örnek Dernek…
16 Haziran 2010 tarihinde ekibimiz Venezuela‘lı ―Acción Solidaria‖ isimli
dayanıĢma derneğinin baĢkanı Feliciano Reyna ile tanıĢma fırsatı yakaladı.
1995 yılında ARV ilaçlar Amerika‘da piyasaya sürüldüğünde Venezuela‘daki
HIV pozitif insanlara ilaç getirtmekle faaliyete baĢlayan Dernek ilk baĢlarda
HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin akrabalarının yanı sıra 30‘a yakın aylık
bağıĢta bulunan kimselere sahipti. Bugün ―Acción Solidaria‖ büyümüĢ
durumda ve 125‘ten fazla düzenli bağıĢta bulunan kimselerin yanında Ģirket,
banka ve enstitülerden bağıĢ alıyor.
KuruluĢun amacı zamanla değiĢim göstermiĢ bulunmakta. Ülkede kuruluĢun tümüyle
bağlantı içinde olarak Feliciano Reyna ve organizasyonun diğer üyeleri Ģimdilerde hastalığın
Venezuela ve diğer Ġspanyolca konuĢulan ülkelerdeki sosyal etkisini önleme, ilgi çekme ve
savunma yollarıyla azaltmaya çalıĢıyorlar.
Organizasyonun en önemli mihverlerinden biri olan önleme farklı noktalardaki medya
kampanyalarıyla yapılıyor, aynı zamanda 10 yıldır her hafta ‗‘HIV alarmı‘‘ adlı bir gazetede
organizasyon düzenli olarak bir köĢe yayınlıyor. Bunların yanı sıra organizasyondakiler bir
yerel HIV organizasyonunu önleme metotlarını kendileri yürütebilmeleri için eğitiyor. Örneğin
önceden organize ettikleri bir projede 8 ay içinde 2000 belediye çalıĢanını bir araya getiren
organizasyon, HIV/AIDS ile yaĢayan kimselere nasıl davranılması gerektiği ve ayrımcılığı
neyin azaltabileceği konusunda eğitim verdi.
Organizasyonun en önemli faaliyetlerinden birisi de 1999‘da hayata geçen toplum servisleri
merkezi. BağıĢçıların desteğiyle kurulan bu merkez Ģu an çoğu HIV pozitif olan 12 tane
çalıĢandan, içinde dermatolog, psikolog ve diyetisyenlerin de bulunduğu uzman doktorlardan
ve gönüllülerden oluĢmakta. Merkez her gün ortalama 40 kiĢiyi bilgi vermek, desteklemek
veya test etmek konularında misafir etmekte. Ülkedeki aynı amaçla kurulan 12 merkezin
içinde bu merkez test öncesi ve sonrası danıĢmanlık sağlayan tek merkez niteliğinde. Ülkede
yalnızca 3 Ģubesi bulunan bu merkez ayrıca bir ilaç bankasına sahip. Kısacası merkez hem
organizasyon için hem de HIV/AIDS ile yaĢayan ve Ģimdilerde ortak bir noktada bir araya
gelebilen kimseler için büyük bir değiĢikliğe neden olmuĢ bulunmakta.
27 milyonluk nüfusa sahip Venezuela bugün 30.000 bilinen ve 100.000 civarı bilinmeyen
vakaları içinde barındırıyor.

5.4. Katıldığımız Toplantılar

11 ġubat 2010 tarihinde Bilgi Üniversitesi Ġnsan Hakları Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin
yürütmekte olduğu Ücretsiz (Pro Bono) Hukuk Hizmeti Ağı‘nın üçüncü yılı değerlendirme
toplantısına Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı. Toplantı Ġstanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı‘nın yaptığı açılıĢ konuĢması ile
baĢladı. Ġdil ElveriĢ‘in ücretsi hukuk hizmeti ağı ile ilgili değerlendirmesini ücretsiz hukuk
hizmeti ağı üyesi ve bu ağın hizmetlerinden yararlanmakta olan Ruh Sağlığı‘nda Ġnsan
Hakları GiriĢimi (RUSĠHAK)‘nden Fatma Zengin Dağıdır‘ın sunumu takip etti. Toplantı ağ
bünyesinde ücretsiz hukuk hizmeti veren avukatlardan Betal Özay‘ın değerlendirmeleri ile
son erdi. Toplantı esnasında ve sonrasında yapılan görüĢmelerde PYD Hukuk Poliklinikleri
projesi benzeri bir projeyi yürütmeye baĢlayan RUSĠHAK temsilcileri ile görüĢüldü ve
deneyim paylaĢımı yapmak amaçlı bir toplantı ayarlandı.
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» “HIV ve Verem” konferansındaydık…
26–27 Mart 2010 tarihlerinde ECAB (European Community Advisory Board = Avrupa Birliği
DanıĢma Kurulu)‘nun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte ―23 Mart Dünya Verem Günü‖
nedeniyle düzenledikleri ―HIV ve Verem (Tüberküloz)‖ baĢlıklı toplantı 10 ülkeden, 30
katılımcı ile Brüksel - SAS Blu otelinde gerçekleĢtirildi.
Tümü Tüberküloza ayrılan toplantı çoğunluk ile Dünya Sağlık Örgütü‘nden katılımcılar ve
konuĢmacılar ile yapıldı.

»

ECAB toplantısındaydık…

7 – 9 Mayıs 2010 tarihlerinde Brüksel SAS Blu Otelinde 20 ülke ve 25 delegenin katıldığı
ECAB (European Community Advisory Board = Avrupa Birliği DanıĢma Kurulu)‘nun HIV
ilaçları üreten ilaç firmaları ile rutin istiĢare toplantısına katıldık.
Portekiz, Ġskoçya, Ġngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, Ġtalya, Danimarka, Arnavutluk, Ġsviçre,
Yunanistan, Estonya, Lutuanya, Ukrayna, Rusya, Ġspanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
ABD, Türkiye olmak üzere 20 ülkenin katıldığı
toplantıda;
Glaxo Smith Kline %85 + Pfeizer %15 katilimi
ile oluĢturulan ViiV firmasından ve Gilead‘tan
katılan konuĢmacılar genel olarak var olan
ilaçların ve piyasaya çıkarmayı düĢündükleri
ilaçlar üzerinde yapılan araĢtırmalar hakkında
bilgi verdiler. Daha sonra da hangi ülkelerde
lisansa baĢvurduklarını ve ilgili devletlerin
sosyal güvenlik sistemine dâhil edildikleri
hususlarını açıkladılar.
Gilead'in üretmekte olduğu ATRIPLA‘nin Türkiye ile ilgili bölümünde ATRIPLA ile ilgili lisans
baĢvurusu yapmadıklarını ve yapmayı da bu safhada düĢünmedikleri belirtildi. Onun yerine
ATRIPLA'yı oluĢturan ilaç guruplarını münferit olarak yani 300 mg tenofovir + FTC 200g =
TURVADA ile efavirenz = STOKRIN'i piyasada bulundurmayı hedeflediklerini belirttiler.

» Sivil Toplum Forumu toplantısına katıldık.
4 Haziran 2010 tarihinde Belçika‘da yapılan HIV/AIDS Sivil Toplum Forumu (HIV/AIDS Civil
Society Forum- CSF) toplantısına katıldık.
Avrupa Komisyonu tarafından 2005 yılında, Sivil Toplum Kurumlarının ve konuyla ilgili
ağların politika oluĢturma, uygulama sürecine katılımını güçlendirmek ve bilgi alıĢveriĢini
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sağlamak için kurulan bir danıĢma kurulu olan Sivil Toplum Forumu; HIV/AIDS Beyin Takımı
(Think Tank) ile bağlantılı olarak çalıĢmakta ve Beyin Takımı tarafından tartıĢılan konularla
ilgili olarak tavsiye kararları almaktadır. Sivil Toplum Forumu toplantıları, Avrupa Komisyonu
ve Beyin Takımında olan sivil toplumun iki temsilcisi tarafından birlikte organize edilmektedir.
Sivil Toplum Forumu üyelerini tüm Avrupa ülkelerinin ve Avrupa’ya komĢu olan ülkelerin sivil
toplum kurumları oluĢturmakta, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çağrıya yanıt veren
sivil toplum kurumları arasından yine Komisyon tarafından seçilmektedir. Pozitif YaĢam
Derneği de 2009 yılı içinde foruma katılımı için seçilen yeni üyelerden biridir.
4 Haziran 2010 tarihinde Belçika‘da yapılan toplantıda ceza yasası ile ilgili ―HIV in Europe‖
projesi, Ġnsan Hakları ve HIV, Uluslarası Viyana AIDS Konferansı, ILO‘nun HIV/AIDS ve
iĢyeri politikaları ile ilgili son çalıĢması, ―I know what I am doing-Ne yaptığımı biliyorum‖ isimli
HIV testi kampanyası, Uluslararası MSM internet araĢtırması (EMIS) ve Küresel Ekonomik
krizin HIV/AIDS politikalarına etkisi konuları konuĢuldu. Öte yandan Dünya Sağlık örgütü,
UNAIDS ve ECDC gibi uluslararası kuruluĢların son dönem çalıĢmaları ile ilgili katılan
temsilcilerden bilgi alındı.
»

Brüksel‟de yer alan Avrupa Birliği Parlamentosu‟ndaydık…

1 Aralık AIDS Günü nedeniyle zaten gündeminde HIV bulunan parlamentoda bir konuĢma
yaptık. Ayrıca milletvekilleri, komisyon uzmanları ve milletvekili danıĢmanları ile birebir
görüĢmelerde bulunarak Pozitif YaĢam Derneği‘ni, tarihçesini, gündemini, vizyon ve
misyonunu tanıtarak bölgesel ortaklık ve iĢ birliği yaratmaya yönelik ziyaretlerde bulunduk.
Avrupa Birliği ve UNAIDS‘e bağlı olarak yürüttüğümüz HIV/AIDS ile YaĢayanların Haklarına
Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk projesi çerçevesinde TBMM ile görüĢmelerimiz devam
ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘na ilettiğimiz Bilgi Notu‘nda özellikle vurguladığımız
Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‘ne ait ―HIV/AIDS ve ÇalıĢma YaĢamı Ġle Ġlgili DavranıĢ Kuralları‖
AKP Ġstanbul Milletvekili Ömer Yıldız tarafından TBMM Genel Kurulu‘nda bir sunum ile
anlatıldı.

» NEFRET SUÇU KARġITI BULUġMA‟ daydık…
17 – 18 Aralık 2010 tarihinde Sosyal DeğiĢim Derneği ve DurDe! GiriĢimi tarafından organize
edilen Nefret Suçları KarĢıtı BuluĢmaya kurumsal olarak katıldık.
Önemli sunumlara ve görüĢ paylaĢımlarına sahne olan BuluĢma‘da mevzuat konuları, yasal
savunuculuk, kültürel farkındalık, farklı sivil toplum örgütleri arasında diyalog gereksinimi ve
toplumsal değiĢim temaları iĢlendi.

Toplumsal gruplar birbirleriyle tanıĢmalı ve yüzleĢmeli
BuluĢma‘nın ilk gün toplantılarının sonuncusu çeĢitli gruplardan mağdurların karĢılaĢtığı
nefret suçlarının paylaĢılması Ģeklinde oldu. Sorunların ve nasıl bir mevzuat gerektiğinin
tespiti üzerine Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği, Edirne Roman Derneği, Hrant Dink Vakfı,
Pozitif YaĢam Derneği, Ġnsan Hakları AraĢtırmaları Derneği, Mülteci-Der ve Ġnsan Hakları
Gündemi Derneği‘nden söz alan konuĢmacılar da sivil toplum diyalogunun ve farklı
kimliklerin birbirleriyle tanıĢmalarının yaĢamsal önemi üzerinde durdular. Zaten ―önyargılar‖
bu suçlara ana motiflerini yüklerken, toplumsal grupların birbirleriyle tanıĢarak birbirleriyle ve
kendileriyle yüzleĢmeleri, en az yasa yapma süreci kadar gerekli. Çünkü sivil toplum
örgütleri; nefret suçları yasası bir gün çıksa da, bu yasanın uygulanmasını takip edecek,
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yasayı kullanacak ya da bir gün yasaların uygulanmasına gerek kalmayacak bir toplumu
oluĢturacak en önemli toplumsal aktör/aktrislerden.
Forum bölümünde ise Pozitif YaĢam Derneği‘nden Nejat Ünlü, insan hakları
savunucularının ya da sivil nefret söylemi ve suçu çalıĢan örgütlerin bile ayrımcı ve nefret
içeren dilden muaf olmadıklarını belirtti. HIV pozitif statüleri ya da HIV ile yaĢayan yakınları
olması nedeniyle insanların karĢılaĢtıkları çok çeĢitli biçimler alabilen ayrımcılıktan yola çıkan
Ünlü, ―Bir gün HIV‘in ilacı bulunabilir. Bir hap ile HIV sorunu ortadan kalkabilir. Ancak
sanıyorum ki ayrımcılık için bu böylesine kolaylıkla mümkün olmayacak. O yüzden çalıĢmak,
tanıĢmak, üretimleri ortaklaĢtırmak çok önemli ve yaĢamsal‖ dedi.
Pozitif YaĢam Derneği, çok bileĢenli bir yapı olarak kurgulanan ve çalıĢmalarını yürüten
Nefret Söylemi KarĢıtı Koordinasyon‘da yer alıyor. Koordinasyonda derneğimizi Arda
Karapınar temsil ediyor. Koordinasyon özellikle medya taramaları ile ―ötekileĢtirilmiĢ‖
kimliklere yönelik nefret söylemini açığa çıkarmayı hedefliyor. Nefret söylemi ile ilgili daha
detaylı bilgi almak için www.nefretsoylemi.org adresini kullanabilirsiniz; hatta bu adresteki
yönergeleri izleyerek siz de karĢılaĢtığınız nefret söylemi içeren haberleri siteye girebilirsiniz.

5.5. Verdiğimiz Seminerler - Eğitimler
» Antalya‟da akran eğitimi düzenledik…
20 – 21 ġubat 2010 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Enfeksiyon Servisi‘nde tedavileri devam etmekte olan HIV‘le
yaĢayan kiĢiler ve yakınlarına yönelik iki günlük bir akran eğitimi
düzenledik. Eğitime hastane bünyesinde tedavi gören 9 HIV ile
yaĢayan kiĢi ve yakınları katıldı. Eğitimin ilk gününe eğitimin
düzenlenmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen Akdeniz
Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi‘nde HIV‘le
yaĢayan kiĢilerin tedavisini yürüten Enfeksiyon Uzmanı Dr. Rabin Saba ve Antalya Devlet
Hastanesi Enfeksiyon Servisi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Figen Sarıgül katıldı. Eğitimin ilk
gününde Tekin Tutar HIV/AIDS‘in tıbbi, Psikolog Murat Yüksel ise psikolojik boyutunu anlattı.
Ayrıca Pozitif YaĢam Derneği Ġzmir temsilcisi IĢıl Monkul' da Stigma Ġndex projesinin tanıtımı
da yaptı.
Ġkinci günde ise HIV/AIDS‘in haklar boyutu anlatıldı ve katılımcıların sorularına cevap verilen
oturum sonrası eğitim bitirildi. Eğitim düzenlenmesi konusunda hiçbir yardımı esirgemeyen
Dr. Rabin Saba‘ya ve Dr. Figen Sarıgül‘e yardımları ve katılımları için çok teĢekkür ederiz.

» Sosyal Hizmet Uzmanları ile bir araya geldik…
Ġstanbul‘daki farklı hastanelerde çalıĢan 6 sosyal hizmet uzmanının katılımıyla 21 ġubat 2010
tarihinde Beyoğlu Rottary Kadın ve Çocuk evi toplantı salonunda gerçekleĢtiridi. Pozitif
Yasam Derneği‘nden Tekin Tutar‘ın HIV/AIDS'in epidemik ve tıbbi boyutuna iliĢkin
sunumundan sonra Psk. Murat Yüksel damgalama ve ayrımcılık konularına iliĢkin sunum
gerçekleĢtirdi. 2 vaka tartıĢması Sosyal Hizmet Uzmanı Ġkram Doğan ve Tekin Tutar
yönetiminde yapıldı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Ġkram Doğan‘a
bu eğitime katkılarından doyalyı teĢekkür eder Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile
iĢbirliğimizin devamını dileriz.

» Bosfor Lions Kulübü‟nde seminerdeydik…
“Ġnsan hakları ve halk sağlığının ortak hedeflerinden biri bütün bireylerin haklarını ve
haysiyetlerini eĢit olarak korumak ve korunmasını teĢvik etmektir. Bu hedefe ulaĢmada en
etkin yol ise özellikle fiziksel, ruhsal ya da sosyal olarak risk grubundaki kiĢilere öncelik
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vererek toplumsal duyarlılığı oluĢturmaktır. HIV bulaĢını önlemede ve HIV/ AIDS’in etkisini
azaltmada da toplumsal iĢbirliği temellerini sağlamlaĢtırarak insan haklarının korunması ve
teĢvik edilmesinin desteklenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla 11 ġubat 2010 tarihinde Bosfor Lions Klübü eski baĢkanı ve halen yönetim kurulu
üyesi olarak Lions ve Lions dostlarının HIV/AIDS konusunda önyargılarını kırmak, bilgi
düzeyini yükseltmek ve Lions camiası ile iĢbirliği oluĢturarak etkin çalıĢmaların temelini
atabilmek öngörüsü ile Pozitif YaĢam Derneği üyesi Sayın Çiğdem ġimĢek’i konuĢmacı
olarak davet ettik. Taksim Hill Otelde gerçekleĢtirilen toplantı Çiğdem ġimĢek çarpıcı,
bilgilendirici ve etkin sunumu sayesinde öngörülen hedeften çok daha üst düzeyde bir
sonuca ulaĢmamızı sağladı. Saat 20.30 da baĢlayan ve 23.00’de bitmesi hedeflenen toplantı
saat 24.00’ü geçtiği halde hala zevkle sürüyordu. Toplantının sonunda bu konuda öncelikle
tüm Lions camiası olmak üzere toplumsal bir eğitim planı oluĢturma hedefi belirlendi.”
Prof. Dr. ġevki SÖZEN

» Ġstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarına bilgilendirici HIV/AIDS paket
dağıtıldı…
Mart 2010 tarihinde Dernek gönüllümüz Alim Günay, genç devlet opera ve balesi
dansçılarına kısa bir genel konuĢma ile t-shirtler, broĢürler ve kondomlardan oluĢan paketler
dağıtıldı.
Alim Günay anlatıyor:
“Ġlgi çeken T-shirtler ve kondomların yanı sıra, broĢürleri
okumaya baĢlayan azınlıkta, alıp çantasına koyanlar ve daha
sonra ilgileneceklerini söyleyenler oldu. Internet sitesine girip
incelemelerini söyledim. Daha sonraki gün, özel bir dans
topluluğundan kiĢisel iliĢkilerle tanıdığım dört kiĢiye, kendi
arkadaĢları arasında dağıtmaları için bol broĢür, birkaç afiĢ ve
kondom yolladım.
PYD ile bir araya geldiğimiz toplantıda 2 adet örnek paketi hem
dansçı arkadaĢlarına iletmesi için toplantıya gönüllü olarak
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katılan solist dansçıya ve iletiĢim fakültesinde öğretim görevlisi fotoğrafçı dostumuza verdim.
Onlar da bana tekrar bir grup halinde sohbet ve dağıtım yaparsak afiĢ asma ve broĢür
dağıtma için uygun gün kolladıklarını ilettiler”

» Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde seminerdeydik!
25 ġubat 2010 tarihinde Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC
(Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği)‘nin HIV/AIDS ve Üreme Sağlığı
ÇalıĢma Kolu (SCORA) eğitimi için 40 tıp öğrencisi ile bir araya geldik.
Doktor adayları ile HIV/AIDS‘in tıbbi ve sosyal boyutunu konuĢtuk…
Eğitime katılan doktor adayının kaleminden:

Bu ay tıp eğitimim süresince aldığım en etkileyici ve faydalı eğitimi aldım sanırım.
Pozitif Yaşam Derneği gelip bizleri fakültemizde HIV/AIDS ile ilgili bilinçlendirdi.
Eğitime okuldan her sınıftan arkadaşlarımızın ilgisi fazlaydı.
Önce HIV/AIDS ile ilgili doğru veya yanlış yargıların bulunduğu postitler hepimize
dağıtıldı. Bir kısmına doğru dendi, bir kısmına yanlış, bir kısmında ise emin değildik.
Dersin sonunda o postitlere döndüğümüzde hepsini doğru bir şekilde cevapladık ve
birçok konuda eksiklerimiz kapandı. HIV/AIDS ile ilgili nasıl önyargıların olduğunu
(birçoğumuz da bu önyargılıların içindeydik dersin başında), HIV Pozitif insanlara
işyerinde, hastanelerde, okullarda nasıl davranıldığından ve bu davranışların ne kadar
yanlış olduğu tartışıldı.
HIV ve AIDS’in hem biyolojik olgularını hem de sosyal etkilerinin anlatıldığı eğitim
bittiğinde birçok arkadaştan "Ben böyle bilmiyordum içim rahatladı gerçekleri
öğrenince." gibi cümleler duydum.
Eğitim sonuç olarak gerek öğrencilerin bilinçlenmesi olsun gerekse HIV+ insanları
anlayabilmek olsun her birimize birçok yararlı bilgiler kattı. Önyargılarımızdan
kurtulup ilerisi için bir doktor olarak karşımızdaki HIV+ hastaya nasıl yaklaşmamız
gerektiğini öğrendik. Eğitim bittiğinde biz sorduk o cevapladı, kafamızdaki soru
işaretleri kayboldu. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı ve daha çok öğrenciye
duyurabilseydik. Çok daha faydalı olurdu. Ama biz Pozitif Yaşam Derneği’nin
okulumuza bir daha eğitime gelmesi için sözümüzü aldık bile. Bir sonraki PYD
eğitimini sabırsızlıkla bekliyoruz…
Nilay DÖNMEZ
Ġstanbul Tıp Fakültesi TURKMSIC SCORA

» Gençlik Haklarını Savunmak için Tamam mı Devam mı?
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu ve Habitat için Gençlik Derneği ortaklığında yürütülen ―Bir
Gençlik Hikayesi‖ Kampanyası, ―Gençlik Haklarını Savunmak için Tamam mı Devam mı‖
sloganıyla baĢlattığı bölgesel toplantılarının ikincisini 17-19 Nisan 2010 tarihlerinde çevre
bölgelerden gençlerin katılımıyla Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi‘nin ev sahipliğinde
gerçekleĢtirdi.

66

Toplantı, Uçan Süpürge Proje Koordinatörü Selen Doğan‘ın ―Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‖
temalı atölye çalıĢmasıyla baĢladı. Biyolojik cinsiyetimizin dıĢında, toplumsal roller dahilinde
geliĢen toplumsal cinsiyet olgusuna değinilen atölyede toplumsal rollerle ilgili örneklere de
çokça yer verildi. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği atölyesinin ardından Habitat için Gençlik
Derneği‘nden Burcu Kılınç ve Dilara Gök‘ün kolaylaĢtırıcılığında ―Cinsel Sağlık Üreme
Sağlığı Hakları‖ atölyesi gerçekleĢtirildi.
Atölye kapsamında, insan haklarının bir parçası olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı
haklarının ayrıntılı bir Ģekilde tartıĢılması sağlanarak, bu alanda yapılan hak ihlallerine de
değinildi. Toplantının devamında, Pozitif YaĢam Derneği‘nden Çiğdem ġimĢek‘in
kolaylaĢtırıcılığında “HIV/AIDS ve Ayrımcılık” konulu atölye çalıĢması gerçekleĢtirildi.
Atölye kapsamında HIV/AIDS ve bulaĢma yollarının anlatılmasının yanı sıra bu alanda
yapılan ayrımcılığa ve hak ihlallerine de değinildi. Gençlerin aktif katılımıyla interaktif bir
Ģekilde gerçekleĢtirilen atölye, HIV/AIDS alanında doğru bilinen yanlıĢlara da değinilmesinin
ardından sona erdi.

» Özürlüler Kongresinde “Hasta Hakları” oturumunda sunum yaptık…
28 – 30 Mayıs 2010 tarihleri arasında Haliç Kongre ve
Kültür Merkezi‘nde Özürlüler Vakfı tarafından özel
gereksinimi olan bireylerin durumu ortaya koymak ve
toplumdaki değiĢimleri, uygun platformlarda tartıĢmak
amacıyla bu yıl 5.si düzenlenen kongrenin ana teması
―Özürlü Hakları‖ olarak belirlendi.
Uluslararası katılımlı kongrenin 2. günü baĢkanlığını
Av. Ümit Erdem‘in yaptığı ―Hasta Hakları‖ oturumda
Pozitif YaĢam Derneği Hukuk DanıĢmanı Av. Habibe
YILMAZ KAYAR ―HIV (+) Bireyler, Sağlık Raporları ve
Engellilik‖ sunumunu gerçekleĢtirdi.
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» Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Akran Eğitici Eğitimleri
2006 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı‘nın ―Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi ‖
kapsamında yapılan Akran Eğitici Eğitimlerinde HIV/AIDS atölyelerine destek vermekteyiz.
Proje Koordinatörü BaĢak Tuğsavul anlatıyor:

“Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP)” 9. Akran Eğitici Eğitimi 20 katılımcı, 5
eğitmen, 1 süpervizör ve 3 misafir eğitmen ile birlikte 22-28 Mart 2010 tarihlerinde
Silivri Family Otel'de gerçekleştirdi. 6 gün süren yoğun eğitim programı üreme sağlığı ve
cinsel sağlık konularında temel bilgilerin yanı sıra eğitmenlik becerilerine dair
oturumları içeriyordu.
Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi kapsamında 2005’den bu yana yürütülen Akran
Eğitici Eğitimleri, gençlerin akranlarına yönelik uyguladığı 8 modülü içeriyor.
Bu modüller sırasıyla,
 Türkiye’de Gençlerin Cinsel Sağlık & Üreme Sağlığı Durumu,
 Vücudumuzu Tanıyalım,
 Cinsel Sağlık ve Sıkça Sorulan Sorular,
 Kendi Kendine Meme ve Testis Muayenesi,
 Gebeliği Önleyici Yöntemler,
 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar,
 HIV/AIDS ve Kondom Uygulaması olarak gerçekleştiriliyor.
Eğitimin bilgi içeriği ile ilgili bölümler eğitmenlik becerisi ile ilgili bölümlerle
tamamlanıyor. İletişim Teknikleri, İnteraktif Teknikler, Program Tasarlama beceri
geliştirmeye yönelik oturumlardan sadece bazıları. Aynı zamanda eğitmen adaylarının
akranlarını yönlendireceği “genç dostu” kurumlardan biri olan “Gençlik Danışma
Merkezi” ziyareti de eğiticiler için birçok sorunun yanıtını içinde barındıran bir “dış
mekân” oturumu.
Akran Eğitici Eğitimi eğitmenler için birçok sürprizi de barındırmakta. Eğiticilerin
çalıştıkları konularla ilgili yetkinliğini arttırmak, cinsel sağlık ve üreme sağlığı
konularının diğer toplumsal sorunlarla ilişkisini kurmak için Toplumsal Cinsiyet, Cinsel
Yönelimler, HIV&AIDS ve Ayrımcılık oturumları programın vazgeçilmezlerinden.
BaĢak Tuğsavul
Toplum Gönüllüleri Vakfı ÜSAEP Koordinatörü

» HIV ve Hasta Hakları Seminerindeydik…
26 Mart 2010 Cuma günü Hukuk
danıĢmanımız Av. Habibe Yılmaz Kayar
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi‘nde ―HIV+ hastaya
yaklaşım”
semineri
gerçekleĢtirdi.
Ġnteraktif geçen seminer 9 Doktor, 12
HemĢire, 5 Sağlık memuru ve 2 temizlik
görevlisinin katılımı yaklaĢık 3 saat
sürdü.
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Semineri düzenleyen Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Meltem Erpek
Üzümcü aktarıyor:

“Böyle bir seminerin yapılma gereği HIV(+) bir hastanın hastanemizden gerekli tıbbı
müdahaleyi göremediği ve kötü davranışlara maruz kaldığını ifade ederek şikâyetçi
olmasıydı. Tıbbı boyutunu bildiğimiz bu hastaların hayatta karşılaştıkları sosyal ve
hukuksal problemlerden haberdar olduk. Kısa bir zamanda olayı onların gözüyle
gördük.
Seminer oldukça interaktif geçti. Tüm katılımcılar araya girerek merak ettikleri soruları
sorma fırsatı bulabildi. Olayın yasal boyutu yanında bu insanlara empati yapabilme
fırsatı da oluştu. Geri bildirimler gayet olumluydu. Bunun bir süreç meselesi olduğunu
düşünüyorum. Bu gibi seminerlerin daha sık aralıklarla yapılması, halkın ve sağlık
personelinin bilinçlendirmesinde önemli katkısı olacaktır.”
Test sonuçları pozitif çıkan hastalarla genellikle ilk konuşmayı yapan Dr. Meltem
Erpek Üzümcü Pozitif Yaşam Derneği ile tanışmasını şöyle anlatıyor:
“Hastaların büyük bir kısmı bunu ilk kez öğreniyor olurlar. Doğal olarak verdikleri
tepkilerde çok değişik oluyor. Ama içlerinden birisi beni özellikle çok etkilemişti o kadar
yıkılmıştı ki sakinleştirmekte güçlük çektik. Aradan üç ay sonra beni ziyarete geldi. Onu
tanımakta zorlandım. Bu üç ay içerisinde yaşadıklarını anlattı. Önce çok yıkıldığını daha
sonra Pozitif Yaşam Derneği ile tanıştığını ve oradan aldığı destekten bahsetti. Yanında
Derneğin broşürlerini getirmişti. Kendi durumunda olan kişilere bunları vermemi rica
etti. Pozitif Yaşam Derneği’nde bu kişilerin her türlü desteği alabileceğini söyledi.
Gerçekten üç ay da ki değişim inanılmazdı. Derneğin internet sayfasını ziyaret ettikten
sonra HIV(+) tanısı alan herkese bu broşürü verip Derneğe yönlendiriyorum”

»

BayrampaĢa Rotaract Kulübü‟nde seminerdeydik…

6 Ekim 2010 tarihinde Bayrampaşa Rotaract Kulübü ev sahipliğinde HIV/AIDS
Bilinçlendirme Seminerini konuk konuşmacı Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Nejat
Ünlü’yü temsilen İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek katılımıyla Taxim Hill Otel de saat
19.30 da gerçekleştirdik. HIV/AIDS hakkında bilmediklerimiz, önyargılarımız ve hukuki
haklarında anlatıldığı sunumun ardından interaktif bir çalışma gerçekleştirdik.
Sunumun ardından kendilerine değerli katkılarından ötürü plaket takdim ettik. Toplantı
bitiminde HIV/AIDS ile ilgili broşür ve rozet dağıtıldı üyelerimize.

Rotaract Sevgi ve Saygılarımla;
Begüm Atamdede
Bayrampaşa Rotaract Kulübü
2010-2011 Dönem Başkanı
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» Gaziantep‟de gençlerle buluĢtuk…
Habitat için Gençlik Derneği ve BirleĢmiĢ
Milletler Nüfus Fonu‘nun birlikte yürüttüğü
―Bir Gençlik Hikayesi‖ projesinin bölgesel
toplantısı, 24-25-26 Nisan 2010‘da çeĢitli
Ģehirlerden
48
gencin
katılımıyla
Gaziantep‘te
gerçekleĢtirildi.
Gaziantep
Gençlik ve Kültür Derneği‘nin ev sahipliğini
üstlendiği toplantıda ―Gençlerin Cinsel
Sağlık Üreme Sağlığı Hakları‖,―Gençlik
Haklarını Savunmaya Tamam mı Devam
mı?‖ , ―Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‖ ve
―Ayrımcılık, Damgalanma ― konuları üzerinde atölye çalıĢmaları ve paneller düzenlendi.
Toplantının en önemli ve etkileyici oturumu olan ―Ayrımcılık, Damgalanma‖ oturumunda,
Pozitif YaĢam Derneği‘nden gelen Çiğdem ġimĢek, önyargılarımızın olmadığını
düĢünmemize rağmen hepimizin bazı konularda hala önyargılara sahip olduğumuzu fark
etmemize ve bu önyargıları kırmamıza yardımcı olarak, farkındalık çalıĢmalarına önce
kendimizden baĢlamamız gerektiğini gösterdi.
Toplantı sonunda katılımcıların hepsi Pozitif YaĢam Derneği‘nin yaptığı sunumun
etkisindeydi ve artık yaptıkları çalıĢmaları daha bilinçli Ģekilde yapacaklarını biliyordu.
Fatih KÜÇÜKÇĠFTÇĠ
Gaziantep Gençlik ve Kültür Derneği
Eğitime katılan genç arkadaĢımızın kaleminden:

“Habitat ve Bir Gençlik Hikayesi kampanyasıyla bu toplantı dahilinde tanıştım. Cinsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları konusunda bilmediğim çok şey varmış bu gerçeği
sizlerden esirgeyemem. 1.Gün ekiple tanışma ve Bir Gençlik Hikâyesi kampanyasını
Habitat’tan Burcu bizlere tanıttı.
2.Gün atölye çalışmalarına başladık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği atölye çalışmamızda
KAMER VAKFI’ndan gelen temsilci bize hikâyesini anlattı. Hikâyesinde geçen olaylar
bizleri etkilemekle birlikte, insan hakları konusunda geçte olsa bilgilenmemiz ve
savunmamız gerekmektedir. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları konulu atölye
çalışmamızda ise gruplara ayrılarak haklarımızı tartıştık ve her gruptan bir sözcü kalkıp
grup çalışmalarını anlattı. Sonraki bölümde gruplar konuyla ilgili resimler çizildi ve yine
grup temsilcileri sunumlarını yaptılar. Atölye çalışmasının en son bölümünde gruplar
dağıldı ve karşılıklı 10 kişilik gruplarla sorulara bir taraf EVET diğer taraf HAYIR yanıtı
vererek ve düşünmediğimiz yorumları söyledik. Bu kısım gerçekten eğlenceliydi.
3. ve son gün Gençlik Danışma Biriminden gelen temsilcilerle yine Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı hakları konusunda tartıştık. Son ve en etkili geçen atölye çalışmamız olan
Ayrımcılık ve Damgalanma konusunda Pozitif Yaşam Derneğinden Çiğdem Hanım
bizimle birlikte oldu. Çiğdem hanımın sunumları gerçekten bizi etkiledi.
Bu çalışmalardan dolayı Habitat İçin Gençlik Derneğine, kendi bünyesinde bulunduğum
Gaziantep Gençlik ve Kültür Derneği’ne, Kamer Vakfı’na, Gençlik Danışma Birimi’ne ve
Pozitif Yaşam Derneği’ne teşekkürlerimi sunarım.”
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» “Toplumsal hoĢgörü, Önyargısız yaklaĢım, HIV/AIDS”
Ġzmir Engelsiz Sanat Derneği olarak eğitim
grubumuzun üstlendiği seminerler zincirinde 23 Ekim
2010 Cumartesi günü ―Toplumsal hoĢgörü,
Önyargısız yaklaĢım, HIV/AIDS‖ konusu iĢlendi.
Birçok sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımı ile
Ġzmir Fransız Kültür Merkezi‘nde gerçekleĢen
seminerde Pozitif YaĢam Derneği eğitimcisinin
yaptığı interaktif sunumunda; HIV/AIDS temasından
yola çıkarak ne kadar hoĢgörülüyüz ve ne kadar
önyargısız
yaklaĢıyoruz
olgularını
tartıĢmaya
açmıĢtır. Kendisine tüm üyelerimiz adına TeĢekkürü
bir borç biliriz.
Ġzmir Engelsiz Sanat Derneği
Yönetim Kurulu
Sunumdan izlenimler:
Aybüke ELMALI: Sunum sonucu şuna vardım; Toplumumuz ne yazık ki hoş görüsüz ve yanlış
bilgilerle donatılmış. Buna karşın Çiğdem Şimşek’in sunumu çok profesyoneldi. Böyle bir
seminere katıldığım için çok memnun oldum.
Erhan OLGAÇ: Bildiğimizi sandığımız şeylerin aslında bilmediğimiz, bilmediklerimizi fark
etmemizi sağladığı için, keyifli sunumu pozitif enerjisiyle bizleri aydınlatan Çiğdem Hanıma
teşekkürler.
Timur ÖZÇINGIRAK: Önyargılarla hareket eden bir toplumda ister istemez bundan etkilenen
bireyler olarak bizleri bu konuda aydınlatan, ayrıca sunumu yapan Çiğdem Hanımın bilgisi ve
sunumdaki üslubu çok etkileyiciydi. Kendisine teşekkürler.
Can TÜRKYILMAZ: HIV gibi önemli bir konuda bu kadar keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici
olan bu interaktif seminere katıldığıma çok memnun oldum. Kesinlikle son derece faydalı bir
sunumdu.
ZEYNEP OKER: Toplantımıza gelince bir kez daha Türkiye gerçeği ile yüz yüze gelmiş
bulunmaktayım. Sağlık konusunda insanlarımızın müthiş cahil cesaretine sahip ve
önyargımızın hat seviyede olduğunu hatırlamış oldum.

» VI. Tıp Etiği Kongresi‟ndeydik!
25-26 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye Biyoetik Derneği‘nin düzenlediği VI. Tıp Etiği
Kongresi‘ne ―Biyoetikte yeni ufuklar‖ baĢlıklı
oturumda Pozitif YaĢam Derneği hukuk danıĢmanı
Av. Habibe Yılmaz Kayar sunum yaptı.
Kongrenin 2. gününde Av. Habibe Yılmaz Kayar‘ın
HIV pozitif kiĢilerin yaĢadıkları hak ihlallerini
anlattığı ―HIV-AIDS ile YaĢayanlar ve Hukuk‖
baĢlıklı sunum Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim
Kurulu BaĢkanı Doç. Dr. YeĢim IĢıl Ülman
tarafından teĢekkür aldı.
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» TurkMSIC Erciyes Yerel Kurulu‟ndaydık…
16-18 Ekim 2010 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tıp Öğrencileri
Uluslararası Birliği(TurkMSIC) Erciyes Yerel Kurulu
ev sahipliğinde Kayseri‘de gerçekleĢtirilen TurkMSIC
59. Ekim Genel Kurulu‘nda ilk olarak 37 yerel kurulun
Üreme Sağlığı HIV/AIDS Alt Komitesi(SCORA) Yerel
Direktörleri
ve
gönüllülerinin
katılımıyla
gerçekleĢtirilen oturumda, Pozitif YaĢam Derneği
iletiĢim sorumlusu Çiğdem ġimĢek ile birlikte üreme
sağlığı, cinsel sağlık, HIV/AIDS, HIV pozitif bireyler ve
karĢılaĢtıkları hak ihlalleri gibi konular üzerinde
duruldu. KarĢılıklı fikir paylaĢımında bulunulan
oturumda ayrıca yerel kurullarda yapılan aktiviteler,
karĢılaĢılan olaylar ve birlikte gerçekleĢtirilebilecek projeler tartıĢıldı.
aha sonra ise 37 yerel kurulun delegasyonlarının katıldığı TurkMSIC Genel Kurulu
oturumunda ―Mandalina Kabukları‖ baĢlıklı seminer gerçekleĢtirildi. KarĢılık soru cevaplarla
tamamlanan seminerin konuĢmacı misafiri ise Pozitif YaĢam Derneği gönüllülerinden Kız
Kulesiii idi.

» Konya‟da TurkMSIC ile birlikteydik…
“13 Aralık 2010 tarihinde TurkMSIC
Meram YK olarak Dünya AIDS Günü
etkinliklerimize bir yenisini daha
ekledik. Pozitif Yaşam Derneği iletişim
sorumlusu Çiğdem Şimşek misafirimiz
olarak
fakültemizde
Mandalina
Kabukları sunumunu gerçekleştirdi.
Sunum ilk olarak çok etkileyci bir ses
kaydıyla başladı. Bu kayıtla etkilenen
kalabalık, sunumun gerisi için
sabırsızca beklemeye başladı. Ve
HIV/AIDS sunumu başladı.
Sunum içersinde sayın Şimşek bizlere
HIV/AIDS hakkında bilgilendirmeler,
doğru bildiğimiz yanlışlar ve çok daha önemlisi HIV pozitif bir bireyin hayatı ve hayatındaki
zorluklar hakkında ipuçları verdi. Sunum çok eğlenceli geçen soru-cevap bölümüyle devam etti.
Bu sunum sayesinde geleceğin doktorları olacak bizler hak ihlalleri, HIV pozitif bireye yaklaşım,
doktor-hasta hakları, doğru bildiğimiz yanlışlar hakkında kayda değer bilgiler edindik.
Vusal YUSIFOV
TurkMSIC Meram YK-LORA
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» Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde HIV ve AIDS‟i konuĢtuk…
TurkMSIC (Turkish Medical Students
International
Committe)
alt
komitelerinden biri olan SCORA
(Standing Committe on Reproductive
Health Including AIDS) her sene
olduğu gibi bu sene de 1 Aralık’ta
insanları
HIV/AIDS
konusunda
bilgilendirmek ve de bilinçlendirmek
için rengarenk aktiviteler düzenledi.
Uludağ Yerel Kurulu olarak; HIV(+) bireylerin en çok ayrımcılığa uğradığı ve bilgisizliğin
kabul edilemeyeceği sağlık alanında çalışmalar yapmanın ilk basamakta daha faydalı
olacağına karar vererek 13-14-15 Aralık 2010 tarihlerinde okulumuzun amfilerinde
bilgilendirme standı açtık. Standımızı Pozitif Yaşam Derneği’nin bizlere sağlamış olduğu
broşür, afiş, döviz, sticker ve rozetlerle süsleyerek, hazırladığımız diğer afişlerle ve de
kondomlarla tıp öğrencilerinde bir farkındalık yaratmayı ve onların bilinç düzeyini
arttırmayı hedefledik.
Stand aktivitesinin dışında 16 Aralık 2010 tarihinde bir de panel düzenledik. Bu paneli
düzenlememizdeki asıl sebep; geleceğe yön vereceğini bildiğimiz tüm gençlerin ve de
HIV/AIDS konusunda bilgiye aç ve bu konuda bilgi edinmeye bir o kadar da korkak olan
toplumumuzun da bu konu da bilgilendirilmesi en azından kafalarındaki tabuların
yıkılması konusunda bir şeyler yapmak istememizdi. HIV/AIDS ve sosyal yaşam konusu
kafamıza yattı ve bu konuda tecrübeleri ve gözlemleriyle bizi iyi bir şekilde
aydınlatacağını düşündüğümüz Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem
Şimşek ile irtibata geçip ondan bize bir konumsa yapıp yapamayacağını sorduk. Kendisi de
severek kabul etti.
Aldığımız olumlu geri bildirimlerle standlarımızı sene içinde bol bol açmayı ve de
HIV/AIDS ve Üreme Sağlığı ile ilgili küçük çalışma grupları oluşturup diğer fakülteleri
bilgilendirmeyi planlıyoruz. Seneye de farklı sorunlar, farklı konularla yepyeni panelimizi
daha bir tecrübe kazanmış halde yineleme isteği içindeyiz. Önümüzdeki dönemin pozitif
bir dönem olması dileğiyle….
Çağseli Özgün
TURKMSIC Uludağ Yerel Kurulu
» Mersin Çağ Üniversitesinde gençleri HIV testine teĢvik ettik…
Toplum Gönüllüleri Klubü‘nün daveti üzerine 17 Aralık
Ekim 2010 tarihin de Mersin Çağ Üniversitesin‘ de
HIV/AIDS oturumu gerçekleĢtirdik. Pozitif YaĢam
Derneği Destek Merkezi Koordinatörü Yasin Erkaymaz,
HIV/AIDS, Tedavi yöntemleri, YanlıĢ bilinenler, BulaĢ
bulaĢmama yolları, HIV Pozitif bireyler ve karĢılaĢtıkları
hak ihlalleri gibi konular üzerine yaptığı sunum sonrasın
da oturuma katılan genç üniversiteli gençlerden gelen
soruları cevapladı.
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Toplumsal olarak birçok bilginin yanlıĢ yayıldığı ve yanlıĢ yorumlandığı ile ilgili açıklamalar
sonrasında, HIV‘ in bulgusuz dönem yaĢatan bir sağlık durumu olmasından kaynaklı, test
olmanın önemine değinilen oturum sonrasında, HIV testi yaptıracakları sözü veren birçok
genç arkadaĢımız oldu.

» Bu sene de Maltepe Tıp Fakültesi‟ndeydik…
Geçen yıl Maltepe Tıp Fakültesi‘nde ilkini gerçekleĢtirdiğimiz HIV/AIDS seminerini bu yıl 10
Aralık 2010 günü yineledik…
Ġlgiyle dinlenen seminere geçen yılda katılan ve bu sene tekrar gelen tıp öğrencilerini görmek
bizleri mutlu etti.
Pozitif YaĢam Derneği olarak; her yıl mezun olan ve yerine yeni gelen hekim adayları ile
düzenli peridotlarla HIV ve AIDS‘in tıbbi ve sosyal yönü ile ele alınmasını son derece
önemsiyoruz.
3 yıldır hazırladığımız ve yayımladığımız Hak Ġhlalleri Raporumuzda da gözlemlediğimiz gibi
HIV pozitif bireyler en çok sağlık kuruluĢlarında ve sağlık çalıĢanları tarafından ihlale uğruyor.
Bu nedenle davet edildiğimiz tıp fakülteleri baĢta olmak üzere Türkiye genelindeki
üniversitelerde HIV/AIDS‘e holistik yani bütünsel olarak yaklaĢımının önemini paylaĢıyoruz.
Bilindiği gibi tüm dünyada HIV ve AIDS sadece tıbbi bir durum olarak değerlendirilmekten
ziyade insan hakları bağlamında ele alınmaktadır.
Maltepe Tıp Fakültesi‘nde bu yıl da HIV ve AIDS‘i konuĢurken; tıbbi boyutu ile birlikte HIV ile
yaĢayan kiĢilerin sahip oldukları haklarından ve sağlık çalıĢanlarının yükümlülüklerinden
bahsettik. Seneye tekrar yeni gelen tıp öğrencileri ile buluĢmak üzere seminerimizi
tamamladık…

» Yeniden Derneği ile eğitmen eğitimindeydik…
YENIDEN Derneği tarafından yürütülen AIDS&Mobility Europe projesi
kapsamında 17 Mart 2010 tarihinde Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilen ve 6
hafta sürecek olan HIV/AIDS ve Cinsel yolla bulaĢan hastalıklar
eğitmen eğitimine, HIV/AIDS‘in tıbbi boyutunu anlatmak üzere Pozitif
YaĢam Derneği yönetim kurulu üyesi Tekin Tutar katıldı. HIV ve
AIDS‘in tanımı, bulaĢ ve bulaĢmama yolları, Dünya‘da ve Türkiye‘de
HIV epidemisi ve HIV tanı ve tedavi sürecini kapsayan eğitime, farklı
ülkelerden Türkiye‘ye eğitim ve öğrenim amaçlı gelmiĢ öğrenciler ile iç
göç sebebiyle Ġstanbul‘a yerleĢmiĢ bireyleri temsilen ilgili STK
temsilcilerinden toplam 22 kiĢi katıldı. Özellikle epideminin yüksek
olduğu Sahra-altı Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen
katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim oldukça interaktif gerçekleĢti.
AIDS&Mobility Europe, Avrupa‘daki göçmen gruplarında HIV riskini
azaltmaya yönelik bir projedir. ―Mobility‖ kelimesi göçmen gruplardan
sığınmacılara kadar göçün tüm çeĢitlerini kapsamaktadır. Cinsel yolla
bulaĢan hastalıklar açısından yüksek risk altında bulunan gruplardan
biri olmaları ve aynı zamanda değiĢime uyum sağlama, sosyal
çevrelerini bilinçlendirme kapasitesine sahip oldukları için projenin
öncelikli hedef kitlesini 16-25 yaĢ arasındaki genç göçmenler
oluĢturmaktadır.
AIDS&Mobility Europe, göçmenler ve etnik azınlıklar için yenilikçi bir sağlık eğitim modelini
geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. YapılandırılmıĢ kültürlerarası arabulucu eğitimlerinin
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tamamlanmasının ardından HIV ve AIDS‘le ilgili eğitimsel grup çalıĢmalarının
gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Bu Ģekilde, göçmenler arasında HIV‘i önlemeye yönelik
var olan ağın geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. AIDS&Mobility,
gerçekleĢtirilen eğitimlerin sonuçlarını değerlendirerek, yaygınlaĢtırarak ve sürekliliği
sağlamak için stratejiler geliĢtirerek var olan politikalar üzerinde etkili olmayı amaçlamaktadır.

5.6. Aldığımız Eğitimler
» Proje döngüsü ve Raporlama Eğitimindeydik…
Olof Palme Center ve Sivil Toplum GeliĢtirme
Merkezi (STGM)‘nin ortaklaĢa düzenledikleri
Olof Palme Merkezi ve dolayısıyla SIDA (Ġsveç
Uluslararası
GeliĢtirme
ĠĢbirliği
Ajansı)
üzerinden Türkiye‘deki sivil toplum örgütlerine
fon
alma
baĢvurusu,
alınan
fonlar
doğrultusunda yürütülen projelerin döngüsü ve
raporlaması ile ilgili eğitim 4-5-6 Haziran 2010
tarihlerinde ġile‘de yapıldı. Eğitime Pozitif
YaĢam Derneğini temsilen Hukuk Poliklinikleri
Projesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı.
Eğitim süresince, proje baĢvurusunun nasıl yapılması gerektiği, kabul olan projelerin
yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili Olof Palme Center‘ın beklentileri ve olması gereken
yöntemler anlatıldı.

» “TBMM‟nde Kanun Yapım Süresince Sivil Toplum Katılımı” eğitimi
aldık…
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “HIV ile YaĢayan Bireylerin Haklarına Yönelik
Farkındalık ve Savunuculuk Projesi” kapsamında 19 Haziran 2010 tarihinde proje
ortağımız Yasama Derneği (Yasader) ile ekip buluĢması ve eğitim yapmak üzere bir araya
geldik…
5 ana baĢlık altında toplanan proje faaliyetlerinden sonra, proje direktörü Tekin Tutar
HIV/AIDS temel bilgilerinin yer aldığı sunumunu gerçekleĢtirdi. HIV/AIDS ile ilgili var olan
mevzuat ve tecrübelenen ihlalleri ise Pozitif YaĢam Derneği Hukuk DanıĢmanı Av. Habibe
Kayar paylaĢtı.
Öğlenden sonraki bölümünde ise; ―Meclis denetim mekanizmaları - Sivil toplumun yasama
sürecine katılımı‖ sunumlarında: Yasader Yönetim Kurulu Üyesi - TBMM Kanunlar ve
Kararlar Müdür Yardımcısı Habip Kocaman ―Parlamenter Denetim Faaliyetlerinde Sivil
Toplum Katılımı‖ sunumu gerçekleĢtirdi. Ardından Yasama Derneği BaĢkanı - TBMM
Kanunlar ve Kararlar Müdürü Dr. Ġrfan Neziroğlu kanun yapım süreci konularında bizleri
bilgilendirdi.

5.7. Katıldığımız Eğitimler
» Proje döngüsü ve raporlama eğitimi
Olof Palme Center ve Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi‘nin ortaklaĢa düzenledikleri Olof
Palme Merkezi ve dolayısıyla SIDA (Ġsveç Uluslararası GeliĢtirme ĠĢbirliği Ajansı) üzerinden
Türkiye‘deki sivil toplum örgütlerine fon alma baĢvurusu, alınan fonlar doğrultusunda
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yürütülen projelerin döngüsü ve raporlaması ile ilgili eğitim 4-5-6 Haziran 2010 tarihlerinde
ġile‘de düzenlendi.
Olof Palme Center, Türkiye‘de 2006 yılından bu yana sivil toplum örgütlerine projeler
doğrultusunda fon sağlamaktadır. Eğitim süresince, proje baĢvurusunun nasıl yapılması
gerektiği, kabul olan projelerin yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili Olof Palme Center‘ın
beklentileri ve olması gereken yöntemler anlatıldı.
Olof Plame Center‘in fon vermede öncelikli 3 konusu bulunmakta. Bunlar: toplumsal cinsiyet
eĢitliği, HIV/AIDS ve çevre. Bu bağlamda, eğitim süresince Olof Palme Center temsilcileri ile
yapılan görüĢmelerde PYD‘nin çalıĢmaları anlatıldı ve ileri ki dönem için gerek Olof Palme
Center ile gerekse diğer sivil toplum örgütü temsilcileri ile iyi iliĢkiler geliĢtirildi.

5.8. Katıldığımız ÇalıĢtaylar
» Türkiye küçük Millet Meclisleri GiriĢimi ÇalıĢtayı
15 Nisan 2010 tarihinde Kadir Has
Üniversitesi'nde TkMM (Türkiye küçük Millet
Meclisleri GiriĢimi) tarafından gerçekleĢtirilen
TBMM-STÖ (Sivil Toplum Örgütleri) ortak
çalıĢma grupları çalıĢtayına farklı alanlarda
çalıĢmalarını sürdüren 25 Sivil Toplum
Örgütü ile birlikte katıldık.
Sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerine
katılımının önündeki engelleri tespit etmeyi
ve bu engellerin aĢılabilmesi için çözüm
yollarını
konuĢmayı,
ortak
paydaları
belirleyerek bunları yaĢama geçirmek için bir
yol haritası çıkarmayı amaçlayan çalıĢtayın
ilk ayağı 25 Mart 2010 tarihinde Ankara‘da gerçekleĢtirilmiĢti. 27-28 Mayıs 2010 tarihlerinde
iki çalıĢtayın sonuçları bir araya getirilecek ve farklı partilerden oluĢan 15 kiĢilik bir milletvekili
grubu ile tekrar çalıĢılarak ortak paydalar üzerinde hareket edilmesi planlanacak.
ÇalıĢtaydan çıkan bazı sonuçlar;







Devlet ve Hükümetlerin STÖ‘lerle çalıĢma konusunda isteksizdir. STÖ‘ler ise karar
süreçlerine katılım konusunda tecrübesizdir.
STÖ‘lerin kaynaklarının güçlendirmesi daha etkili olmalarını sağlayacak önemli bir
unsurdur.
STÖ‘ler mevcut fon sağlayıcıların da yönlendirmesi ile daha çok destek hizmetlerine
yönelmektedir öte yandan savunuculuk çalıĢmaları geri planda tutulmaktadır. Bu
urum aynı zamanda STÖ‘lerin yönetim anlayıĢı ile de iliĢkilidir.
STÖ‘lerin sesini duyurmada iletiĢim kanallarının doğru ve etkin kullanımı
gerekmektedir.
Karar süreçlerine katılım gösteren STÖ‘ler kendilerini ifade etseler de sonuçta
istediklerinin yapılmadığını görmektedirler.
Devlet ve Hükümetler bazı STÖ‘ler ile iĢbirliği yaparken bazılarını tehdit olarak
algılamakta ve onlara kapılarını kapatmaktadır.
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5. Medya
5. 1. Basın Açıklamalarımız
 24 Mart 2010: ETĠK DIġI YAYINI KINIYORUZ…
1996 yılında Ġzmir‘de Kızılay‘dan aldığı kan sonucu HIV pozitif olan çocuğun Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan davasına iliĢkin haberler geniĢ bir Ģekilde
basında yer almaya baĢladı.
Pozitif YaĢam Derneği olarak 23.Mart.2010 tarihinde gerek e-posta, gerekse faks ile tüm
basın kuruluĢlarına haberin kamuoyunda yer alması durumunda çocuğun ve ailesinin
isimlerinin açık bir Ģekilde yazılmaması, doğrudan veya dolaylı biçimde kimliklerinin deĢifre
edilmemesi, görsellerinin kullanılmaması konusunda duyarlı davranılmasını rica ettik. Aksi
durumun özel hayatın gizliliği hakkının ihlali ve tıbbi tanının hâkim kararı veya tıbbi
zorunluluk olmaksızın açıklanamayacağı ilkesinin ihlali niteliğinde olduğunu belirttik. .
Konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica etmemize rağmen bu gün tarihli haberlerde
medyanın konuya gereken etik ve özenli yaklaĢımı göstermediklerini üzülerek gördük. Bu
ricamıza rağmen görsel, basılı ve elektronik ortamda yapılan haberlerde çocuğun
(mozaikleyerek bile olsa), ailesinin yüzü ve isimlerinin kimliklerinin deĢifre edilmesine yol
açacak biçimde yapılan yayınları ve yayında sorumlu olan kiĢileri KINIYORUZ…
HIV tanısının kimlik bilgilerinin doğrudan veya dolaylı olarak açıklanmasına yol açacak
biçimde yapılan bu tür özensiz içerikli haberler HIV ile yaĢayan kiĢilerin kimlik bilgilerini açık
ederek onların damgalanmalarına ve ayrımcılığa uğramalarına yol açmaktadır.
HIV ile yaĢayan kiĢilere yönelik yapılan haberleri de kimlik bilgilerinin dolaylı veya doğrudan
açıklanması veya kiĢinin tanınmasına yol açacak biçimde yapılmasından kaçınılmasını, etik
kurallara uygunluğun gözetilmesini yineliyoruz.
Saygılarımızla,
POZĠTĠF YAġAM DERNEĞĠ

 5 Mayıs 2010: KĠġĠNĠN YAġAMI SON BULMUġ OLSA DA, HAKLARI BĠTMEZ…
5 Mayıs 2010 tarihli gazetelerde ve internet sitelerinde Ġzmir'de seri cinayetler iĢleyen H.A‘nın
son kurbanı olan A.‘nın ―AIDS'li olduğu ortaya çıktı‖ baĢlıklı haberler yer almaya baĢladı.
Haberlerde tıbbi bilgileri açıklanan ve özellikle HIV pozitif olduğu bildirilen A.‘nın kimlik
bilgilerinin ve tanınacak biçimde fotoğraflarının açıkça yayınlanmasıdır. Tüm bu haberler
Türk Ceza Kanunu (TCK)‘da suç olarak tanımlanan özel hayatın gizliliği hakkının ihlali ve
tıbbi tanının hâkim kararı veya tıbbi zorunluluk olmaksızın açıklanamayacağı ilkesinin ihlali
niteliğindedir. Bu haklar çerçevesinde hiçbir HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢinin yüzü ve ismi,
kimliğini deĢifre etmesine yol açacak biçimde yayınlayanamaz.
Tüm tıbbi bilgiler ve özel olarak da HIV gibi tıbbi tanılar kiĢinin rızası, hâkim kararı ve tıbbi
zorunluluk (Hekimin hastasının doğru teĢhis ve tedavisi için, ortaya çıkan diğer ek bir
hastalığı için ilgili bölümden meslektaĢına aktarması, görüĢ alması) olmaksızın açıklanamaz.
KiĢinin yaĢamı son bulmuĢ olsa da, mahremiyet hakkı, özel hayatın gizliliği hakları
bitmez…
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Bu bilgileri meslekleri gereği gören sağlık personelinin veya emniyet görevlilerin de bu
bilgileri açıklaması 2003 yılında Türkiye‘nin de taraf olduğu Ġnsan Hakları ve Biyotıp
SözleĢmesi ilkelerine aykırılık oluĢturmaktadır. Bu sözleĢmenin 10/1 Maddesine göre herkes,
kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaĢamına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Aynı konuda taraf olduğumuz Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 8 Madde de
güvence sağlanmıĢ olup T.C Anayasası Hasta Hakları Yönetmeliği 23 Madde ve diğer hak
belgelerinde de tıbbi bilgilerin korunmasına iliĢkin güvence bulunmaktadır. TCK 134.
Maddesi kapsamında özel hayatının gizliliği ihlal edilmiĢtir.
TCK yasası dıĢında:
 Hasta Hakları Yönetmeliği m.21 gereğince Hastanın, mahremiyetine saygı
gösterilmesi esastır.
 AĠHS m.8, BirleĢmiĢ Milletler Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi m. 17, Biyoloji ve
Tıbbın Uygulanması Bakımından Ġnsan Hakları ve Ġnsan Haysiyetinin Korunması
SözleĢmesinin m. 10/1 maddeleri ile de özel hayatın gizliliği koruma altına alınmıĢtır.
Yayınlanan haberlerde basın mensuplarının tıbbi bilgilerin gizliliği ilkesinin korunması
konusunda gerekli özeni göstermesini, aksi durumda hukuksal ve cezai sorumluluğun
doğabileceğini, HIV/AIDS konusunda ayrımcılık yapılmamasını tüm cinsel yolla bulaĢan
hastalıklar ve korunma yöntemleri (kondom, kullanımı ve önemi) hakkında toplumu doğru
olarak bilgilendiren, amaca uygun haberler yapmasını diliyoruz.
Saygılarımla,
POZĠTĠF YAġAM DERNEĞĠ

 21 Mayıs 2010: ġanlıurfa Valisi Nuri Okutan 2008 yılında HIV pozitif olan
Y.Ç‟yi uzman bir ekiple köyünde ziyaret etti. Tüm köylüleri bilgilendirerek
örnek davranıĢta bulundu…
20.05.2010 tarihinde SavaĢ Ay tarafından hazırlanan ve Sabah gazetesinde yayımlanan
―Valinin Ģefkatli eli yalnızlığa son verdi‖ haberinde yer aldığı üzere; HIV pozitif olduğu
duyulan, bu nedenle yaĢadığı köyde dıĢlanma ve ayrımcılığa maruz kalan Y.Ç‘yi ġanlıurfa
Valisi Nuri Okutan Ġl Sağlık Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, çocuk doktorları, psikologlar, 112
acil ekipleri, mimarlar, mühendislerden oluĢan uzman kadro ile yaĢadığı köyde ziyaret etti.
Yaptığı konuĢma ile HIV‘in sosyal iliĢkilerle, öpüĢmekle, sarılmakla, aynı ortamda
bulunmakla, birlikte oyun oynamakla bulaĢmadığına dikkatleri çeken Vali Okutan tüm
köylüleri "Bakın görün hepiniz. Bu yavrumuzu kucaklıyorum, öpüyor, bağrıma basıyorum.
Evde benim de küçük bir çocuğum var. Ortada bir tehlike olsa, bu yavrunun durumu sıkıntı
verici olsa devletin valisi olarak da, baba olarak da yapar mıydım bunu? Bu hastalığın sizler
ve çocuklarınız için bir tehlike arz etmediğini, hangi koĢullara uyulursa problem olmayacağını
uzmanlarımız tek tek anlatacak size‖ sözleri ile bilgilendirdi.
HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin yaĢamlarını ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalmadan
sürdürebilmeleri, toplumun HIV ve AIDS‘i doğru olarak tanıması ve HIV yayılımının
önlenmesi için yerel yönetimlerin desteği ve iĢbirliği çok önemlidir.
Bu örnek davranıĢla toplumu HIV/AIDS konusunda bilinçlendiren ve HIV ile yaĢayanlara
destek olan baĢta ġanlıurfa Valisi Nuri Okutan olmak üzere Valilik ve diğer kamu
kurum/kuruluĢları temsilcilerine, haberin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen
SavaĢ Ay ve ekibine teĢekkür ederiz.
Haber kaynağı:
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/05/20/valinin_sefkatli_eli_yalnizliga_son_verdi
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 Haziran 2010: Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) çalıĢma hayatı ile ilgili
standartlara yönelik bildirisini yeniledi…
Haziran 2010 tarihinde Cenevre‟de 99.‟su gerçekleĢen Uluslararası
Konferansı‟nda gündemin beĢinci maddesi HIV/AIDS ve iĢ dünyası idi…

ÇalıĢma

ILO‘nun 2001 HIV/AIDS ve çalıĢma yaĢamıyla ilgili ILO uygulama ve davranıĢ kurallarına
binaen, yeni iĢ standardı, iĢ hayatındaki ayrımcılık karĢıtı uygulamaları destekleyecek ve
geliĢtirecek. KiĢinin, HIV statüsünden bağımsız olarak çalıĢmaya devam etme hakkını teyit
ediyor ve çalıĢanların iĢ bulma amacıyla HIV taramasından geçmemesinde ısrar ediyor.
Standart ayrıca, HIV enfeksiyonuna karĢı daha savunmasız olabilecek nüfusların haklarını
korumak için odaklı bir aksiyona ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor.
HIV ve AIDS sorunlarına spesifik olarak değinen ilk uluslararası insan hakları örgütü ve
BirleĢmiĢ Milletler‘in uzman kuruluĢu olan ILO; devletleri, çalıĢanları ve iĢverenleri
konferansta bir araya getirerek HIV ve AIDS ile alakalı yeni bir uluslararası iĢ standardının
benimsenmesini sağladı.
Bu yeni iĢ standardı, global anlamda iĢ hayatındaki ayrımcılık karĢıtı uygulamaları
destekleyecek ve geliĢtirecek. KiĢinin, HIV statüsünden bağımsız olarak çalıĢmaya devam
etme hakkını teyit ediyor ve çalıĢanların iĢ bulma amacıyla HIV taramasından
geçmemesinde ısrar ediyor.
HIV‘in önlenmesi, tedavisi, bakım ve desteği konusunda uluslararası boyutta legal anlamda
onaylanmıĢ ilk örgüt olan ILO aynı zamanda potansiyel hayat kurtarıcı önlemlerden oluĢan
programlar, ulusal boyutta ve iĢ yeri düzeyinde ayrımcılığa karĢı önlemler içermekte.
ILO çalıĢma hayatı ile ilgili oluĢturduğu yeni standartlar bir önerge biçiminde yenilendi. Ulusal
parlamentolarda bu standartların nasıl ulusal politikalara ve yasamaya taĢınabileceğinin
tartıĢılabileceği bir formatta olan önerge aĢağıda yer alan prensiplere bağlı:











ĠĢçiler, aileleri ve onların bakmakla yükümlü olduğu kimseler HIV ve AIDS ile ilgili
önleme, destek, tedavi ve bakıma ulaĢabilir ve yararlanabilir olmalı. Aynı zamanda iĢ
yerleri de bu hizmetlere ulaĢılabilirliği sağlamaları açısından büyük bir rol oynamaları
gerekmektedir.
HIV/AIDS ile ilgili çalıĢanların ulusal programlar ya da iĢ yeri programlarıyla ilgili
katılımları ve bu programların tasarımlarında, gerçekleĢtirme aĢamalarında ve
değerlendirmelerinde rol almaları takdir edilmeli ve desteklenmelidir.
ÇalıĢanlar, aileleri ve onlara ekonomik anlamda bağımlı kimseler kendi özel
hayatlarını koruma hakkına sahip olmalıdırlar ve bu hak kiĢilerin kendi HIV/AIDS
durumlarıyla ilgili korumak istedikleri gizliliği de içermelidir.
Hiçbir çalıĢandan bir HIV testi alması veya kendi HIV durumunu açıklaması talep
edilmemelidir.
ĠĢ dünyasında HIV ve AIDS‘e karĢı alınan önlemler diğer iĢ, eğitim, sosyal korunma
ve sağlık politikalarıyla beraber ulusal geliĢim politika ve programlarının bir parçası
haline getirilmelidir.
HIV ya da AIDS ile yaĢayan kimseler statülerinden dolayı iĢten çıkarılmamalı
veya uzaklaĢtırılmamalıdır. KiĢiler sağlık durumları doğrultusunda çalıĢabilecek
durumda oldukları sürece iĢlerine devam etmeli, hastalık iĢverenlerin izledikleri yolu
yahut iĢ yerindeki ortamı etkilememelidir.
ÇalıĢanlar HIV‘in ve tüberküloz gibi hastalıkların bulaĢma riskini engelleme amaçlı
programlardan faydalanmalıdır.
Bilinen veya tahmin edilen HIV durumuna ya da HIV enfeksiyonuna karĢı daha
dirençsiz olan bir nüfus grubuna ait olmaya bağlı olmayarak çalıĢanlar, özellikle iĢ
arayanlar ve iĢ baĢvurusunda bulunanlar arasında ayrımcılık veya damgalama söz
konusu olmamalıdır.
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ILO (International Labour Organisation / Uluslararası ÇalıĢma Örgütü) Hakkında :
1919 yılında kurulmuĢ olan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal
adaletin ve çalıĢma haklarının iyileĢtirilmesi için çalıĢan bir BirleĢmiĢ Milletler ihtisas
kuruluĢudur. Türkiye ILO‘ya 1932 yılında üye olmuĢtur. ILO Ankara Ofisi ILO‘yu Türkiye‘de
temsil etmeyi, Türkiye‘de uluslararası çalıĢma standartlarının uygulanmasını izlemeyi, teknik
iĢbirliği program ve projelerini uygulamayı, Türkiye hakkında veri toplamayı ve toplanan
verileri değerlendirmeyi ve Enformasyon Merkezi aracılığıyla kamuoyuna ILO yayın, belge ve
dökümanları sunmayı, yayın satıĢ programını yürütmeyi hedeflemektedir.

Sabah ĠK :
http://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/ilo_nun_gundemi_hiv_aids_li_calisanlar.html
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 19 Temmuz 2010: "Sözlerinizi tutun, yaĢamak istiyoruz"
18 Temmuz 2010 Pazar günü Viyana‘da baĢlayan ve binlerce kiĢinin katılımı ile bir hafta
sürecek olan 18. Uluslararası AIDS konferansının açılıĢında 2000‘e yakın AIDS aktivisti
organizasyonun katılımıyla büyük bir gösteri yaptı. Konferans salonun önünde toplanan
aktivistler, dünya çapında hükümetlerin AIDS tedavi, bakım, önleme ve destek hizmetlerine
kaynak ayırmaması sorununa dikkat çekti.
Aktivistler AIDS ile mücadeleye daha fazla para harcanması ve verilen sözlerin tutulması için
konferansın yapıldığı binanın avlusunda toplanarak "Sözlerinizi tutun, yaĢamak istiyoruz"
slogan atarak tüm kongre merkezini dolaĢtı.
YürüyüĢün sonunda yapılan basın açıklamasında; 2010 yılına kadar herkesin tedaviye
eriĢimi, önleme ve destek konularında yerine getirmek üzere söz vermiĢ olmasına rağmen,
hala dünyada 10 milyon insanın ilaca eriĢemediğine, HIV ile yaĢayanların hala barınma ve
tıbbi bakım sorunları yaĢadığına dikkat çeken eylemciler, hükümetlerin masraflı olduğu için
bu konularda verdikleri sözleri hala tutmadıklarını dile getirdi.
Tedavi alamayıp ölen HIV pozitifleri sembolize etmek için ölüler gibi yere yatarak protesto
eden aktivistler bu konudaki maddi kaynak sıkıntısının önemi anlaĢılmadıkça bu uluslararası
konferansta tartıĢılan hiçbir konunun çözülmeyeceğini belirtti. Aktivistler AIDS‘i sona
erdirmek için hükümetleri kaynak sağlamaya çağırdı.
Videoyu izlemek için:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000783453529#!/video/video.php?v=133112480
058200&ref=mf

 21 Temmuz 2010: Annie Lennox ile “Ġnsan Hakları” ve “HIV/AIDS yürüyüĢü
5. Etkinlikler bölümünde 5.2.a)‘da yer almaktadır.

 21 Temmuz 2010: Viyana‟da Türkiye medyası ile HIV/AIDS‟i konuĢtuk…
5. Etkinlikler bölümünde 5.2.a)‘da yer almaktadır.

 Temmuz 2010: HIV Pozitifler kariyer de yapar, çocuk da…
Yıllardır etkili önlemler sayesinde HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢiler HIV taĢımayan bebek
sahibi olabilmektedir. HIV pozitiflere yönelik yurt dıĢında uzun yıllardır uygulanan
yöntemler artık Türkiye‟de de yapılmaktadır. Doğum sırasında ve sonraında alınan
etkili önlemler ile HIV‟in bebeğe geçiĢ riski % 0,5‟in altına kadar düĢürülmektedir.
HIV enfeksiyonu günümüzde kontrol altına alınabilmekte; doğru zamanda doğru tedavi ile
HIV pozitifler uzun yıllar kaliteli bir yaĢam sürebilmektedir. Güçlü ve etkili tedaviler sayesinde
HIV pozitifler, ileri yaĢlara kadar yaĢamlarını sürdürebilmekte, gereken önlemleri almak
koĢuluyla evlenebilmekte ve çocuk sahibi olabilmektedirler.

Uzmanlar açıklıyor ve HIV pozitifler anlatıyor…
Türkiye‟de HIV pozitif annelerden doğan bebeklerin sayısı artıyor...
GeçmiĢte, etkin önlemlerin bulunmaması nedeniyle HIV pozitif annelerden çok sayıda HIV
pozitif bebeğin doğduğunu ancak günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde, etkili önlemler sayesinde,
HIV pozitif olup sağlıklı bebek doğuran pek çok kadın bulunduğunu belirten Ege Üniversitesi
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Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Deniz Gökengin;
“Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Ülkemizde, anneden bebeğe HIV’in bulaĢmasını
önleyecek ilaçlar bulunmakta ve kullanılmaktadır. HIV pozitif annelerden doğmuĢ sağlıklı
bebeklerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır‖ diyor ve ekliyor “Gebe kalmanın, HIV pozitif
bir kadında hastalığın ilerlemesine yol açması ise söz konusu değildir, çünkü gebe kalan HIV
pozitif kadında, hastalığın bebeğe bulaĢmasını önlemek için en kısa zamanda tedaviye
baĢlanması gerekir”

HIV pozitif bebek doğmasını önlemek için gebeliği sonlandırmak gerekmez…
Uzun yıllardır HIV pozitif kiĢilerin tedavisini ve takibini yapan Prof. Dr. Deniz Gökengin
doğru yaklaĢımın anne adaylarının, HIV durumlarını öğrenmeleri (test yaptırmaları) ve HIV
pozitif olmaları durumunda bebeğe bulaĢmayı engelleyecek önlemleri vakit kaybetmeden
almaları konusunda teĢvik edilmeleri olduğunu belirtti.
Gebeliğin planlanmaya baĢladığı günden, doğuma ve doğum sonrasına kadar aileye
danıĢmanlık verilmesinin önemini vurgulayan Gökengin; “HIV pozitif bebek doğmasını
önlemenin yolu, HIV pozitif kadınların gebe kalmasını engellemek ya da gebe kalmış
kadınlara bebeğini aldırmasını tavsiye etmek değil, gebeliğe doktor önerileri
doğrultusunda karar vermelerini ve doktorun önerdiği önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalmalarını
öğütlemektir” dedi.

Dünyada neler oluyor…
Ġngiltere‟de 144 HIV pozitif kadın normal doğum yaptı…
Ocak 2010‘da yayımlanan Doğumbilim ve Jinekoloji Dergisi’nde yer alan makalede; etkili
antiretroviral (HIV‟i baskılayan) tedavi alan HIV pozitif kadınlarda, normal doğumun
planlandığı yer almaktadır.
Londra‘daki Newham Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan araĢtırmada Haziran 2004 ve
Haziran 2006 arasında, 144 HIV pozitif kadından 23‟ü (%16) planlı normal doğumu
seçmiĢtir. Normal doğum, gebeliğin yaklaĢık 36. haftasında annenin HIV RNA (vücuttaki
HIV yoğunluk) değerinin 50 hücre/ml‘nin altında olması durumunda önerilmiĢtir. Bütün
kadınlar antiretroviral tedavi görmüĢtür On beĢ (%65) kadın normal doğum gerçekleĢtirmiĢtir.
Bebekler 18 ay takip edilmiĢtir. Bütün bebeklerde antiretreoviral profilaksi (HIV bulaĢını
engelleyici tedavi) kullanılmıĢtır. Hiçbir bebek emzirilmemiĢtir. Hiçbir bebekte anneden
çocuğa aktarım görülmemiĢtir. ÇalıĢmada, planlanan normal doğumun gebelik sırasında
antiretroviral tedavi kullanılması, doğum sırasında virüs yükünün <1000 kopya/ml olması,
bebekler için retroviral profilaksi kullanılması ve emzirmeden kaçınılması halinde normal
doğumun güvenli olduğu gösterilmiĢtir.
Kaynak: Doğumbilim ve Jinekoloji Dergisi, Ocak 2010; 30(1): 38-40
Doğumbilim ve Jinekoloji Departmanı, Newham Üniversitesi Hastanesi, Londra, Ġngiltere

Danimarka‟da 2000 yılından beri tedavi kılavuzlarına uyulduğu durumlarda
anneden bebeğe HIV geçiĢi olmuyor…
AraĢtırmacılar HIV Medicine`de yayınlanan rapora göre, ulusal tedavi kılavuzlarının
takibinden beri, Danimarka`da tek bir anneden bebeğe bulaĢan HIV vakasının
kaydedilmediğini ortaya koydu. Modern HIV tedavi yöntemleriyle, bu oran %0,5 olarak
açıklandı.
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AraĢtırmacılar, bu araĢtırma kapsamında ulusal tedavi kılavuzlarına göre tedavi alan
kadınların hiçbirinden çocuklarına HIV bulaĢının olmadığını bildirdi. Hamilelikte ve doğum
sırasında görülen antiretroviral tedavi, uygun koĢullarda gerçekleĢtirilen doğum, bebekleri
hastalığa karĢı koruma yolları geliĢtirilmesi ve annenin bebeği emzirmesinden kaçınılması,
HIV bulaĢ riskini %1`den aĢağıya çekmektedir.
Bu araĢtırmada toplamda 210 kadın yer aldı. Bu kadınlar 255 hamilelik ve 258 doğum
gerçekleĢtirdiler. Yıllık doğum miktarı 1994 yılında yedi iken, 2006 yılında 39 olarak
kaydedildi.
AraĢtırmacılar ayrıca, 2000 yılından sonraki dönemde tek bir dikey geçiĢ vakasına
rastlandığını ve "ulusal tedavi kılavuzlarına göre tedavi edilen kadınların hiçbirinden
bebeklerine HIV geçiĢi olmadığını‖ ortaya koydu.
Kaynak:http://www.aidsmap.com/en/news/9C5CF18F-D6FF-4D4D-86A3F6B9D4035656.asp

Ġsrail‟de 155 HIV pozitif anne bebek sahibi oldu…
3-4 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleĢen HIV/AIDS Kongresine Ġsrail Kaplan
Medical Center hastanesinden konuĢmacı olarak katılan Dr. Daniel Elbirt; 2002-2008 yılları
arasında kendi hastanelerinde 155 HIV pozitif annenin bebek sahibi olduğunu ve bebeklerin
hiçbirine HIV bulaĢının olmadığını söyledi. Doğumların 2/3‘ünün sezaryeni ile yapıldığını,
1/3‘ünün ise normal doğumla gerçekleĢtiğini ifade eden Dr. Elbirt, anne adaylarına çocuk
sahibi olma konusundaki riskleri aktardıktan sonra kararı çiftlerin kendilerine bıraktıklarını ve
doğumun hangi Ģekilde olacağına da ebeveynlerin ve doktorunun ortak karar verdiklerini
belirtti.
Kaynak: http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/sunum_1209/4aralik/6_files/frame.htm
Dr. Daniel Elbirt
Neve Or AIDS Center / Kaplan Medical Center - Rehovot, Israel

Amerika‟da yapılan çalıĢma sonucu gösteriyor ki; hamilelikte antiretroviral
(HIV‟i baskılayan) tedaviye maruz kalan HIV negatif bebeklerin zihinsel (biliĢsel
ve motor) geliĢimleri olumsuz etkilenmiyor…
AraĢtırmada, HIV‘e maruz kalmıĢ fakat enfekte olmamıĢ 1.840 çocukta sinirsel geliĢim
iĢlevleri incelenmiĢ; rahim içinde antiretrovirale maruz kalan ve kalmayan bebeklerde motor
iĢlevler gözlemlenmiĢ ve sonuç olarak, antiretrovirale maruz kalanlarda ciddi düzeyde biliĢsel
veya motor geliĢim eksikliği olmadığı görülmüĢtür.
Kaynak: P. Williams vd. 17. Uluslararası AIDS Konferansı 3-8 Ağustos 2008 Meksika

(özet: http://www.aids2008.org/Pag/Abstracts.aspx?SID=257&AID=6195)
Fransa‟da 11 bine yakın HIV negatif bebek doğdu…
2008 yılında yapılan çalıĢmada hamilelikte ART‘ye maruz kalan bebeklerin kanser olma riski
olmadığı bildirilmekte. Fransız Perinatal ĠĢbirliğinin sonucunda, anne karnında
antiretrovirallere maruz kalan çocukların diğer çocuklara nazaran daha fazla kanser olma
olasılığının olmadığı iddia edilmiĢtir.
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Fransız Perinatal ĠĢbirliği 1984‘te kurulmuĢtur; 11,000 üzerinde anne ve çocuk çiftlere ait olan
muazzam bir veritabanı vardır ve perinatal HIV araĢtırmalarında birinci araçlardan biridir.
AraĢtırmacılar tarafından, 1984‘den 2007‘nin ortalarına kadar HIV negatif ve HIV pozitif
annelerden doğan 10,979 çocuk tanımlanmıĢtır.
Kaynak: V. Benhammou vd. AIDS No: 22 Sayfa: 2165-2177, 2008.
(özet: http://www.aidsmap.com/en/news/ADF39145-193B-4C48-9982-9061793E2F32.asp)

Malawi ve Zambia 2008; emzirme yoluyla bulaĢın önlenmesi
Hamilelik ve doğum esnasında ART anneden çocuğa HIV geçme riskini önemli bir miktarda
azaltmaktadır. Fakat anne sütü ile emzirme yüzünden hala bebek enfekte olabilir. Bu
durumun, her yıl HIV enfeksiyonunun 200,000 ila 500,000 çocuğa geçmesine neden olduğu
tahmin edilmektedir.
EndüstrileĢmiĢ ülkelerde HIV pozitif kadınların ilaç kullanmaları öğütlenirken, Dünya Sağlık
Örgütü, anne sütünün yerine geçebilecek beslenme biçimlerinin kabul edilebilir, ulaĢılabilir,
sürdürülebilir ve güvenli olmadığı durumlarda anne sütü ile emzirmeyi onaylıyor.
AraĢtırmacılar göstermiĢtir ki uzun süreli ART kullanımı anneden çocuğa geçiĢi azaltır, fakat
4 Temmuz 2008‘de gerçekleĢen iki çalıĢmaya göre, 6 aya kadar olan erken süt emme
döneminde anneler veya bebekler için bir yarar sağlamaz.
Kaynak: L. Highleyman ‗Extended Antiretroviral Prophylaxis Lowers Risk of Mother-to-

child HIV Transmission during Breast-feeding, but Early Weaning Is Detrimental‘ HIV
and Hepatitits, 6/17/2008
(http://www.hivandhepatitis.com/recent/2008/061708_a.html)

HIV Pozitif KiĢilerin Çocuk Sahibi Olmaları…
Dünyada yaklaĢık 39,5 milyon HIV pozitif kiĢi bulunduğunu ve bunların da ¾‘ünün üreme
çağındaki insanlar olduğunu kaydeden Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kadın Hastalıkları
ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru;
“HIV pozitif erkeklerin çocuk sahibi olurken hastalığı eĢlerine ve doğacak çocuklarına
bulaĢtırmamaları esastır. Özel sperm hazırlama yöntemleri ile bu sağlanabilmektedir. HIV
pozitif erkekten alınan spermler ısı ve santrifüj yöntemleriyle virüsten arındırılabilmektedir. Bu
yolla hazırlanan ve virüs taĢımayan spermler, polimeraz zincir yöntemi ile kontrol edildikten
sonra aĢılama (intrauterin inseminasyon-rahim içi dölleme) yöntemi ile eĢinin rahmine
verilmektedir. Eğer kadının gebe kalmasına engel baĢka bir problem yoksa, bu yolla bir aylık
tedavi ile %20 civarında gebelik elde edilebilmektedir. Toplam 3-4 ayda %60 civarında
gebelik Ģansı bulunmaktadır. Bu yolla hem eĢine, hem de doğacak bebeğe virüs bulaĢma
riski bulunmamaktadır.” demiĢtir.
Buyru; ―AĢılama yöntemi tüp bebek yöntemine göre daha ucuz ve daha kolay uygulanabilir
bir yöntemdir‖ demiĢ ve eklemiĢtir “sperm sayısı düĢükse, kadının tüplerinde problem varsa
veya 3-4 aĢılama ile gebelik elde edilemezse tüp bebek uygulamasına geçilmesi
gerekmektedir. Bu yöntemle de yıkanmış spermler kullanılarak bulaşma riski ortadan
kaldırılmaktadır.”
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5 aylık bebeği olan HIV pozitif baba anlatıyor:
“Acabalarla baĢlayan hikâyemiz var. Zor birçok Ģeye karar vermiĢ bir çiftin bir yolculuk hikâyesi.
Pozitifliğin getirdiği negatifliklere karĢı yaĢananlardan bir parça, anne baba olabilme hayali. Biz
baĢardıklarımızı paylaĢmak baĢka insanlara ıĢık olmak istedik.
Ben HIV taĢıyıcısı biri, eĢim ise virüsü taĢımayan biri. Önceleri virüsün sperm hücrelerine
bulaĢmadığı, yıkama teknolojileriyle arındırabildiği ve aĢılama ile bebek sahibi olunabileceği gibi
gördüğümüz haberlerin üstüne araĢtırmalara baĢladık. Bu konuda bilgi istediğimiz Pozitif
YaĢam Derneği görevlilerinin verdiği destek ve olumlu yaklaĢım bizim biraz daha ileriye hareket
etmemizi sağladı. Derneğin de yönlendirmesiyle doktorumuza ulaĢtık. Bu isimle yaptığımız
görüĢme bizim daha gerçekçi adımlar atmamızı sağladı.
Hiçbir fikrimiz olmadan çıktığımız bu yolculukta duygusal anlamda zor zamanlarımızda keyifli
anlarımız da oldu. Nice büyük hastaneler, tüp bebek merkezleri olumsuz cevap verebilecek
kadar bilgi sahibi olmamaları (ya da cevap vermeyi bilmemeleri), bu hastaları fiĢlemeye
çalıĢmaları birçok girdiğimiz diyalogu yaĢamanıza gerek olmadığını öğrenirsiniz bu yazıyla.
Bu yaĢanan uzun bir maratondu bizim için. Bu maratonda ne zaman desteğe ihtiyacımız olsa
karĢılıksız bir el uzandı. Bulunduğumuz durumun bir kimlik sapmasına neden olması
gerekmediği gerçeğini defalarca hatırlatan bir grup var ki bu insanların desteklerinden öte
varlıklarına daha sonra hep yanımızda oldukları için emeklerine teĢekkür ediyorum. Bizim gibi
nice insanlara aktaracakları bilgilere bir yenisini ekleyebilme isteğiyle bu yazıyı gönderiyorum.
Biz Ģimdi 3 aylık bir bebek sahibiyiz bunu isteyen herkesin bu duyguyu yaĢayabilmesi
dileğiyle.”

“13 bebeğin dünyaya gelmesine tanıklık ettik”
HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilere ücretsiz destek sağlayan Pozitif YaĢam Derneği:
“Pozitif YaĢam Derneği olarak anne ve babası HIV ile yaĢayan 13 bebeğin sağlıklı ve HIV
negatif (virüsü taĢımayan) olarak dünyaya gelmesine tanıklık ettik. 2006 Aralık ayında ilk
anne adayımız 9 aylık hamile iken tanı alıp geldiğinde bebek için Ģuruba eriĢmek, kabul
edecek hastane bulmak, ayrımcılığa uğramadan doğumu gerçekleĢtirmek derken epey stres
olmuĢtuk. Ancak zaman içinde hastanelerde gerekli enfeksiyon önlemleri alınması
standartlaĢtıkça, sağlıklı bebekler sorunsuz olarak dünyaya gelmeye baĢladı.
Biz de bu 4 yılda Ģunu gözlemledik, ister bebek sahibi olmayı istesin, ister istemesin, bebek
sahibi olma hakkının ve tıbben imkânının olduğunu bilmek ilk tanı alma sürecinde HIV ile
yaĢamayı normalleĢtirmek için çok etkili oluyor. Bebek sahibi olmak isteyen HIV pozitif
arkadaĢların tedavilerini ona göre düzenlemek, risklerini ve yöntemini konuĢmak ve detaylı
bilgi almak için doktorları ile görüĢmelerini tavsiye ediyoruz.”
HIV pozitif kadınların bebek sahibi olmalarının önünde kanuni hiçbir olarak engel
bulunmadığını söyleyen Pozitif YaĢam Derneği Hukuk DanıĢmanı Av. Habibe Yılmaz
Kayar;
“Kadınların doğurganlık haklarını kısıtlayacak Ģekilde HIV taĢıyıcısı kadınları damgalamak ve
kasten doğacak çocuğuna HIV bulaĢtırmakla suçlamak, hatta neredeyse HIV taĢıyıcı
kadınları kısırlaĢtırmayı önerecek Ģiddette tepkiler geliĢtirmek yerine kadınların sağlık
sistemine ve olanaklarına ulaĢma olanaklarını geliĢtirmek, uygun koĢullarda gebelik ve
doğum takibi yapmak, HIV taĢıyıcısı annelerin ve anne adaylarının sağlıklı yaĢam hakkının
temin edilmesine yönelik ulusal eylem planları yapılması yerinde olacaktır.
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HIV ile yaĢayanlar nasıl bebek sahibi olabilir?
Anne HIV pozitif ise

Hamile kalmaya karar veren HIV
pozitif anne uygun antiretroviral
tedaviye baĢlamalıdır. Mümkünse
anne adayının kanındaki virüs
miktarının (HIV RNA) antiretroviral
tedavi ile 50 kopya/ml‘nin altına,
yani
HIV‘in
ölçülemeyen
yoğunluğa gelmesi tercih edilir.
Normal doğumda tedavi almayan
HIV pozitif annenin bulaĢ riski
gerekli
önlemler
alınmadığı
takdirde % 20-30‘dur. HIV pozitif
anne gebeliği süresince bebeğe
geçiĢi engellemek için antiretoviral
tedavi
kullanmalıdır.
Kadının
doğurganlığı (Ġnfertilite / Kısırlık)
açısından baĢka sorun yoksa;
 Kadın HIV pozitif ise sadece
aĢılama yöntemi ile,
 EĢler birbirinden enfekte
olmuĢ ise doğal yollarla anne
gebe kalabilir.
(1)

Baba HIV pozitif ise

Spermi çevreleyen sıvıda
HIV
vardır.
Sperm
yıkanarak
bu
sıvıdan
arındırılır
ve
anneye
aĢılama
yapılır.
Bu
yöntemle annenin gebe
kalması sağlanır.
 Erkek HIV pozitif ise
sperm yıkama yöntemi
ve anneye aĢılama ile
Kadın hamile kalabilir.
(1)

Çiftlerin ikisi de HIV ile yaĢıyorsa
Yapılan bir çalıĢmaya göre, HIV ile
yaĢayan bir kiĢi, antiretroviral (ARV)
(HIV‘i baskılayan) tedavisini düzenli
kullanıyorsa, tedavi ile 6 aydan daha
uzun süredir HIV negatif (viral yükü
saptanabilir düzeyin altında) ise ve
cinsel yolla bulaĢan baĢka bir hastalığı
yoksa, bu kiĢinin HIV bulaĢtırma riski
bulunmamaktadır (2).
Bu koĢullar altında, ARV tedavisi HIV
geçiĢini önlemede etkin olduğundan,
özellikle de çiftler birbirinden enfekte
olmuĢ ise korunmasız cinsel birleĢme
ile gebeliğin gerçekleĢebileceğini teorik
olarak söylemek mümkündür.
Ancak, kandaki virüs miktarı ile
menideki virüs miktarı her zaman
tutarlı olmayabilir ve kandaki virüs
yükü saptanabilir düzeyin altında olsa
da, bu yolla kesinlikle virüs bulaĢının
olmayacağını söylemek Ģu anda
mümkün değildir. Bu varsayım kesin
olarak kanıtlanıncaya ve kılavuzlara
dahil edilinceye dek bu konuda kesin
bir önerme yapmak söz konusu
değildir.

Gerekli durumlarda annenin virüs
yükü
ve
bağıĢıklık
sistemi
değerlerine göre doğumdan sonra
tedavisine
ara
verebilir.
Bebeğe doğum sırasında ve
doğumdan sonra 4 ila 6 hafta
boyunca özel Ģurup formunda
önleyici tedavi verilir. Bebek 6 ay
boyunca vücudunda hala annenin
antikorlarını taĢıdığı için yapılacak
testler nihai sonucu göstermez. 6.
ve 18. ayın sonunda bakılan
testler bebeğin HIV ile enfekte
olup olmadığını göstermektedir.
Test 1 yıl sonra tekrarlanmalıdır.
Tüm bu sürede bebeğin ve
annenin ilgili hekimlerin kontrolü
altında olması gerekmektedir (1).

Ġki ayrı virüs tipi taĢıyan ve tedavi
görmeyen çiftler arasında tekrar virüs
geçiĢi olabileceğinden baba HIV pozitif
ise sperm yıkama ve anne HIV pozitif
ise aĢılama yöntemi ile gebe
kalabilir.(1)

HIV pozitif annenin sütünde de HIV vardır. Emzirme ile HIV bebeğe bulaĢabileceğinden, anne
bebeğini emzirmemelidir. Anne sütünden ziyade emzirme sırasında meme ucundan serum Ģeklinde
kan sızıntısı olmaktadır. Kan bulaĢ riski oluĢturabilir. Bu nedenlerle emzirme kesinlikle önerilmez. (3)
Kaynaklar:
(1) I-Base. Guide to HIV, pregnancy and women's health. 2009. ISSN 1475-0740. http://i-base.info/home/hiv-and-pregnancy-guide/
(2) Vernazza P et al. Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitment antirétroviral efficace ne
transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Bulletin des médecins suisses 89 (5), 2008.
(Summary: http://www.aidsmap.com/en/news/4E9D555B-18FB-4D56-B912-2C28AFCCD36B.asp)
(3) World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü). HIV Transmission Through Breastfeeding: A Review of Available Evidence, An Update
86
from 2001 to 2007. 2008. http://www.who.int/nutrition/topics/Paper_5_Infant_Feeding_bangkok.pdf

16 Ağustos 2010 AkĢam

27 Ağustos 2010 Cuma Radikal
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10 Eylül 2010 Cuma Hürriyet

10 Eylül 2010 Cuma Star
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 10 Kasım 2010: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DÜġÜK VE ORTA GELĠRLĠ
ÜLKELERDE HIV TEDAVĠSĠNE ERĠġĠM RAPORUNU YAYINLADI
Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF (BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ve UNAIDS
(BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı), HIV önleme, tedavi ve bakım hizmetlerine
herkesin eriĢimini sağlama konusunda yaĢanan geliĢmelerle ilgili dördüncü yıllık raporunu 28
Eylül 2010 tarihinde yayınladı. Rapora göre bazı düĢük ve orta gelirli ülkelerde HIV‘le ilgili
hizmetlere eriĢim önemli ölçüde arttırıldı.
2010 yılı, küresel HIV yanıtı için önemli bir yıl. 2006‘da BirleĢmiĢ Milletler AIDS genel
toplantısında dünya liderleri 2010 yılı sonuna kadar HIV önleme, destek, tedavi ve bakım
hizmetlerine herkesin tam olarak eriĢebilmesini sağlamak yönünde taahhütte bulunmuĢlardı.
Bu taahhütlerin ne ölçüde gerçekleĢtirildiğinin tespiti için, 44 düĢük ve orta gelir düzeyindeki
ülkede 2009 yılında HIV önleme, tedavi ve bakım ile ilgili sağlık sektöründe yapılan
uygulamalar bu raporda değerlendirildi. Rapora göre daha fazla sayıda geliĢmekte olan
ülkede yaĢanan geliĢmeler HIV/AIDS tedavi ve hizmetlerine herkesin eriĢebileceğini
gösteriyor.
Rapora göre 2009 yılı içerisinde düĢük ve orta gelirli ülkelerde ihtiyacı olanların % 36‘sına
denk gelen 5.25 milyon kiĢi HIV tedavisine eriĢti. Bu artıĢ Aralık 2008‘den beri 1.2 milyon
kiĢinin tedaviye eriĢtiğini gösteriyor; ki bu da bugüne kadar tek bir yıl içerisinde görülen en
yüksek artıĢ olarak değerlendiriliyor. Ġncelenen 144 ülkenin sekizi HIV tedavisini en az % 80
oranında HIV pozitife ulaĢtırmak amacına ulaĢmıĢ görünüyor. Özellikle HIV‘den en fazla
etkilenen bölge olan Doğu ve Güney Afrika‘da önemli geliĢme kaydedilmiĢ olması umut verici
olarak değerlendiriliyor. Arlarında Türkiye‘nin de bulunduğu 21 ülkede ise % 50 – 80
oranında HIV pozitif tedaviye eriĢebiliyor.

Türkiye‟de HIV tedavisine eriĢim oranları
Rapora göre Türkiye, Aralık 2009 itibariyle tedavi ihtiyacı olan HIV pozitiflerin tedaviye
eriĢiminin % 50 – 80 arasında olduğu 21 ülke arasında yer alıyor.
Raporda yer alan, düĢük ve orta gelirli ülkelerde 2009 yılı itibariyle HIV testi ve danıĢmanlığı
verilen kurumlar listesine göre, Türkiye‘de 1362 kurumda HIV testi ve danıĢmanlığı
sağlanıyor. Buna göre Türkiye‘de her 100 bin yetiĢkin kiĢiye 3.3 kurum düĢüyor.
Rapora göre Türkiye‘de 2008 yılı içerisinde antiretroviral tedavi alan HIV pozitif kiĢi sayısı
900 iken bu rakam Aralık 2009 itibariyle 1000 kiĢiye yükseliyor. Tedaviye CD4 sayısının 350
ve altında olduğu durumda baĢlanmasını öneren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2010 kılavuzu
temel alındığında, 2009 yılında Türkiye‘de tedaviye ihtiyacı olan HIV pozitif kiĢi sayısı tahmini
olarak 1600 (1200 – 2100 arası); ihtiyacı olan kiĢiler arasında tedavi görenlerin oranı ise
yaklaĢık % 62 (% 48 - % 84 arası) olarak hesaplanıyor. Tedaviye CD4 sayısının 200 ve
altında olduğu durumda baĢlanmasını öneren eski (2006 tarihli) DSÖ kılavuzlarına göre
hesaplandığında ise tedaviye ihtiyaç duyan HIV pozitif sayısı ortalama 1100, tedaviye eriĢim
oranı ise ortalama % 90 olarak tahmin edilmiĢ.
Raporda, Türkiye‘de Ocak – Aralık 2006 tarihleri arasında anneden bebeğe geçiĢin
önlenmesi için tedavi alan HIV pozitif hamile kadın sayısının dört olduğu belirtilmiĢ.
UNAIDS/DSÖ yöntemlerine göre anneden bebeğe geçiĢi önlemek için antiretroviral tedavi
alması gereken tahmini hamile kadın sayısı Türkiye için en fazla 200 olarak belirlenmiĢ ve
bunların % 3 ila % 13 arasında bir oranda tedaviye eriĢebilecekleri tahmin edilmiĢ. Yine
UNAIDS/DSÖ yöntemlerine göre antiretroviral tedaviye ihtiyaç duyabilecek çocuk sayısı
Türkiye için 100‘ün altında; bu çocukların tedaviye eriĢme oranları ise % 10 – 21 arasında
tahmin ediliyor.
Türkiye‘deki durumu genel olarak dünyadaki ve düĢük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerdeki
tedaviye eriĢim oranları ile karĢılaĢtırabilmek için, Türkiye‘nin ülke sınıflandırma sistemleri
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içerisinde nerede yer aldığına dikkat edilmesi önemli. Bu raporda belirtildiğine göre Türkiye
üst-orta gelir düzeyindeki ülkeler arasında yer alıyor. Coğrafi bölge olarak Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgesi içinde yer alırken, UNAIDS‘in sınıflamasına göre Batı ve Orta Avrupa
bölgesi içinde, UNICEF‘in sınıflamasına göre Orta ve Doğu Avrupa ve CIS ülkeleri içinde,
DSÖ‘ne göre ise Avrupa Bölgesi içinde değerlendiriliyor.

„Herkes için tedavi‟ önünde engeller
Tedavi ve hizmetlerin ihtiyacı olan herkese ulaĢtırılmasının önündeki engeller ise özellikle fon
kısıtlamaları, insan kaynaklarının yetersizliği ve HIV tanı ve ilaçlarının elde edilmesi ile ilgili
sistem sorunları olarak belirtiliyor. Ayrıca raporda en fazla risk altında olan gruplar, özellikle
seks iĢçileri, damar içi madde kullananlar ve erkeklerle seks yapan erkekler için önleme
çalıĢmalarının halen kısıtlı kaldığı vurgulanıyor. Örneğin, rapora giren ülkelerdeki damar içi
madde kullananların yalnızca üçte birine HIV önleme programları dahilinde ulaĢılabildiği
belirtiliyor.

Bunun yanı sıra 10 ülkeden toplanan verilere göre HIV pozitif kiĢilerin % 60‘dan fazlası
HIV statülerini bilmiyor. Bunun sonucu olarak da birçok hasta çok geç bir aĢamada
tedaviye baĢlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü HIV/AIDS direktörü Doktor Gottfried Hirnschall‘a göre raporda yer alan
bulgular tedaviye eriĢimin önündeki engelleri gösterdiği kadar, tedavinin etkinliğini arttırmak
için fırsatlarımızın neler olduğunu da gösteriyor. Tedaviye erken baĢlanmasını sağlayarak ve
ilk bir yıl içerisinde tedaviye uyumu arttırarak birçok yaĢam kurtarmak mümkün.

„Herkes için tedavi‟ amacına yönelik atılması gereken adımlar:
Raporda herkes için tedavi amacını gerçekleĢtirebilmeye yönelik uluslararası toplum
tarafından atılması gereken adımlar aĢağıdaki gibi sıralandı:





HIV/AIDS önleme, tedavi ve bakım hizmetlerine herkesin ulaĢabilmesi için verilmiĢ
olan siyasal ve ekonomik taahhütlerin gözden geçirilmesi.
HIV/AIDS ile tüberküloz, anne ve çocuk sağlığı, cinsel sağlık ve madde kullanıcıları
için zarar azaltma gibi ilgili hizmetler arasında daha fazla entegrasyon sağlamak.
Halk sağlığını geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak için sağlık sistemlerini güçlendirmek.
Özellikle daha fazla risk altında olan grupların HIV‘e maruz kalmalarına sebep olan
yasal ve yapısal bariyerlerin azaltılması için kesin önlemler almak.

Kaynaklar:
WHO 2010 Universal Access Progress Report:
http://www.who.int/hiv/pub/2010progressreport/report/en/index.html
Basın açıklaması:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/hiv_universal_access_20100928/en/index.html

01 Aralık 2010 Milliyet Cadde
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 1 Aralık 2010: Dünya AIDS Günü POZİTİF BAK! HIV Hepimizi
ilgilendirir…
Pozitif Yaşam Derneği bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında, Türkiye
genelinde 30 ilde 55 kurum ve kuruluşun desteği ile gençlik - kadın ve insan
hakları örgütleri, hekimler, avukatlar ve sanatçıların katılımıyla HIV pozitifler ve
yakınları ile birlikte “POZİTİF BAK! HIV Hepimizi İlgilendirir” diyerek rengârenk
bir etkinlik düzenledi.

1 Aralık Dünya AIDS gününde HIV/AIDS‘e ve HIV pozitif insanların sorunlarına iliĢkin
farkındalık yaratmak amacıyla; HIV/AIDS‘i sembolize eden devasa Kurdele Kadın
performansının yanı sıra tahta bacaklar, pandomima, jonglör ekibi Sambistanbul perküsyon
grubunun neĢeli ritimleri eĢliğinde Taksim Meydanı‘na kadar kortej halinde yürüdü. YürüyüĢe
sanatçı Arzu Yanardağ, Deniz Türkali, Önder Bora ve yazar Yıldırım Türker ve KürĢad
Kahramanoğlu katıldı.
YürüyüĢe HIV ile yaĢayanlar, anneleri, babaları, çocukları, eĢleri, arkadaĢlarının yanı sıra
insan hakları örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri ve kamu çalıĢanları ile birlikte katılan
sanatçılar aynı Ģeyi söyledi:
HIV ile yaşayanlara POZİTİF BAK! HIV hakkında bilgilen. EndiĢelenecek bir Ģey
olmadığını sen de göreceksin. Sen de geç kalmadan test yaptır! ġunu aklından asla
çıkarma; HIV ile yaĢayanlar SAĞLIKLI kiĢilerdir.
HIV ile enfekte kişilere POZİTİF BAK! Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar
listesinde olan HIV, 1996 yılından beri geliĢtirilmiĢ ilaç seçenekleri ile kontrol altında
tutulabilmektedir.
HIV gerçeğine POZİTİF BAK! Dünya genelinde 33 milyon HIV ile enfekte kiĢinin
%57’sini kadınlar ve çocuklar oluĢturuyor. Rakamlar kağıt üstünde sorun gibi
görünmeyebilir. Ama rakamlar aslında insanlar. HIV uzakta değil, burada, aramızda.
Yüzlerce kiĢinin HIV‘in sosyal iliĢkilerle bulaĢmayacağına dikkat çekmek amacıyla, Taksim
Meydanında el ele tutuĢarak oluĢturduğu kurdele Ģekli ilgi çekti. YürüyüĢ boyunca çekilen
fotoğrafların arkasına karar vericilere yönelik talepler yazıldı ve renkli mandallarla panoya
asıldı.

“Herkesi test yaptırmaya çağırıyoruz”
1996‘dan beri sayıları giderek artan ilaçlar sayesinde HIV ile enfekte kiĢiler sağlıkları
bozulmadan doğal yaĢam sürelerini yaĢayabildikleri ile ilgili olarak bilgi veren T.C Sağlık
Bakanlığı Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Klinik ġefi Enf. Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı,
“Bugün Türkiye’de de 15 yıldan uzun süredir ilaç kullanan pek çok HIV ile enfekte kiĢi sağlıklı
olarak yaĢamlarına devam etmektedir. HIV ile enfekte kiĢiler artık ölümden korkmuyor,
geleceğe umutla bakıyor. Kazanacaklarını bilerek hastalığa karĢı sağlık çalıĢanları ile birlikte
mücadele ediyor ve pek çoğu HIV ile enfekte olmayan kiĢiler nasıl yaĢıyorsa öyle yaĢıyor‖
dedi.
“Türkiye’de sinsice yayılıyor” diyerek artan sayılara dikkat çeken Fincancı ―Özellikle batılı
ülkelerde yeni olgu sayıları önceki yıllara göre azalırken ülkemizde ne yazık ki artıyor. 2000’li
yılların baĢında her yıl yaklaĢık 100 yeni olgu ortaya çıkarken, son yıllarda her yıl 550-600
yeni olguya tanı konmaktadır ve her yıl yeni olgu sayısı bir önceki yıla göre daha fazladır. Bu
da hastalığın yayılmasını tam olarak kontrol altına alamadığımızı göstermektedir” diyor ve
ekliyor ―Haziran 2010 tarihindeki verilere göre ülkemizde tanı konan 4.177 HIV ile enfekte kiĢi
arasında enfeksiyonu annesinden almıĢ 13 yaĢ altında 72 çocuk, sadece eĢi ile korunmasız

91

cinsel iliĢki kuran pek çok kadın, toplumun her sosyal, kültürel ve ekonomik kesiminden
insanlar vardır. Korunmasız cinsel iliĢki hala çok yaygındır ve yeni olguların büyük
çoğunluğundan sorumludur”
Toplumda yavaĢ yavaĢ her kesimden insanın bu hastalığa yakalanabileceğinin bilincine
vardığını kaydeden Fincancı “Enfeksiyonun kontrol ve tedavi edilebilmesi için önce tanı
konması gerekir. Bu nedenle riskli davranıĢ gösteren herkesin, toplumun hangi sosyal,
ekonomik ve kültürel kesiminden olursa olsun, HIV testi yaptırması gerekir. Böylece erken
kontrol ve tedavi önlemleri ile kiĢi sağlığı hiç bozulmadan uzun yıllar yaĢayabilecektir” dedi.
Fincancı Ģu sözlerle konuĢmasını tamamladı:“Erken tanı ve tedavi hastalığın toplumda
yayılmasını da önleyecektir. KiĢinin sonucu yalnızca kendisinin bileceği Ģekilde ve ücretsiz
olarak HIV testi yaptırması mümkündür. Bu nedenle HIV/AIDS Ģüphesi olan herkesi test
yaptırmaya çağırıyoruz”

“Kayıt ve izleme sistemine ihtiyaç var”
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Üreme Sağlığı Koordinatörü Dr. Gökhan
Yıldırımkaya;“HIV, sadece tanımakla, bilmekle ve çok temel önlemlerle korunacağımız bir
enfeksiyon. Korkmadan, dıĢlamadan sadece bilgi sahibi olarak. HIV ile yaĢamın gayet
mümkün olduğunu bilerek. Kısaca pozitif bakarak ve pozitif durarak‖ diyerek konuĢmasına
baĢladı.
Dünyanın üçte birinde yeni vaka sayısının azalmaya ya da sabit kalmaya baĢladığını, ancak
Tüktiye‘de sayıların hala artmaya devam ettiğini ve enfeksiyon ile tanıĢanların yarısının genç
insanlar olduğunu vurgulayan Yıldırımkaya “Umut verici geliĢmelerin yanı sıra hala Doğu
Avrupa ve Orta Asya’da yeni vaka sayısında ciddi oranda artıĢ olan ülkeler var ve bu dinamik
ülkemize de yansıyor. Ve en önemlisi HIV ve AIDS konusunda bilgisizlik, ayrımcılık ve
damgalama hala en önemli tehdit ve olumsuzluk olarak varlığını koruyor. Ve ne yazık
ki, enfeksiyon bu olumsuz tutum içinde olan ve POZĠTĠF BAKmasını bilmeyen ülkelerde
hızlıca yayılmasına devam ediyor. Ve hala yeni enfeksiyona yakalanan iki insandan biri
ilaçla tedaviye eriĢemiyor” dedi.
BM Nüfus Fonu verilerine göre HIV ve AIDS konusunda on gençten sadece birinin
yeterli bilgiye sahip olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırımkaya; “Ülkemiz penceresinden
bakınca da hala istenilen düzeyde bir kayıt ve izleme sisteminin olmaması en önde gelen
eksikliklerden. Özellikle okul programlarında HIV/AIDS konusunda yapılandırılmıĢ bilgilere
yer verilmemesi, korunma yöntemlerinin ve güvenli davranıĢların yer almaması kısa vadede
aĢılması gereken en önemli sorun olarak önümüzde duruyor‖ dedi.

“HIV ile yaĢayanlar, herkesle aynı haklara sahiptir”
Pozitif YaĢam Derneği BaĢkanı Nejat Ünlü; ―Bugün hala yanlıĢ anlaĢılma korkusuyla HIV ile
yaĢayanlar ailelerine, annelerine, eĢlerine, arkadaĢlarına ―ben HIV pozitifim‖ diyemiyor…
Basit bir açıklaması olan, tıbbi bir durum yaĢamlarını zorlaĢtırıyor‖ dedi.
HIV ile yaĢayanlar, herkesle aynı haklara sahip olmalarına karĢın, HIV/AIDS ile ilgili
toplumsal önyargılar ve yanlıĢ bilgilerden dolayı hak ve özgürlüklerini talep etmekte ve yerine
getirmekte sıkıntılar yaĢayabildiğini kaydeden Ünlü yayımladıkları Hak Ġhlalleri Raporu
hakkında bilgi verdi:
“2008 – 2009 dönemi hak ihlalleri raporumuzda yaptığımız incelemelere göre, HIV ile
yaĢayanların en fazla ihlâle uğradıkları alan hala sağlık kuruluĢları. HIV pozitif kiĢilere gerekli
tıbbî özen gösterilmiyor, yanlıĢ ve eksik bilgilendirme yapılıyor. Sağlık kuruluĢlarını, çalıĢma
hayatı ve iĢyerleri izliyor. ÇalıĢma hakları açısından hiçbir yasal engel bulunmayan HIV
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pozitiflerin, tanılarının öğrenilmesi durumunda iĢe alınmadıkları ya da iĢten çıkarıldıkları
görülüyor. Yasalar önünde evlenmesine engel bulunmayan HIV pozitifler yasal dayanağı
olmayan uygulamalara maruz kalarak aile ve sosyal çevreye deĢifre edilmekte ve
evlendirilmiyorlar. Medya, HIV pozitif kiĢilerle ilgili haber yaparken bilgilerin gizliliğine özen
göstermiyor, mahremiyet haklarını korumuyor ve kiĢiyi deĢifre ediyor. Haberler içerisinde HIV
ve AIDS ile ilgili yanlıĢ mesajlar veriliyor” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü‘nün Eylül 2010 tarihinde yayınladığı HIV Tedavisine EriĢim Raporunda
―10 ülkeden toplanan verilere göre HIV pozitif kiĢilerin % 60‟dan fazlası HIV statülerini
bilmiyor. Bunun sonucu olarak da birçok hasta çok geç bir aĢamada tedaviye baĢlıyor.‖

“HIV gerçeğine, HIV ile yaşayanlara ve HIV testine POZİTİF BAKALIM!

HIV Hepimizi ilgilendirir…”
 6 Aralık 2010: TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ‟NDE HIV/AIDS
GÜNDEME GELDĠ!
1 Aralık Dünya AIDS gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ġstanbul Milletvekili Prof. Dr.
Sacid YILDIZ birinci oturumda HIV/AIDS ile ilgili gündem dıĢı konuĢma yaptı…
Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde Dünya AIDS gününün anlam ve önemine değinerek
konuĢmasına baĢlayan Prof. Dr. Sacid Yıldız ―1 Aralık gününün amacı HIV/AIDS’in yayılımını
ve HIV ile yaĢayan kiĢilere yönelik ayrımcılığı önlemek için toplumsal farkındalığı arttırmaktır”
dedi.
Yıldız Türkiye‘de artan sayılara Ģu sözlerle dikkat çekti; ―BirleĢmiĢ Milletlerin son raporuna
göre günümüzde tüm dünyada 33,5 milyon insan HIV AIDS ile yaĢamaktadır. Bu kiĢilerin
yarısını kadınlar, yaklaĢık 2,5 milyonunu çocuklar oluĢturmaktadır. Sağlık Bakanlığının 2010
Haziran verilerine göre Türkiye’de 4.177’ye ulaĢmıĢtır fakat gerçek rakam bunun çok çok
üstündedir, çünkü gizlenmektedir‖
“1996 yılından bu yana etkili ilaçlar var”
HIV‘in her kesimden insanları etkilediğini vurgulayan Yıldız; “AIDS, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de her kesimden ve her yaĢtan kadınları, erkekleri ve çocukları etkilemektedir.
Sosyal yaĢamda AIDS tanısı konmuĢ bir kiĢi ile tokalaĢmak, öpüĢmek, aynı sofrayı, bardağı
kullanma gibi davranıĢlarla bulaĢmamaktadır” dedi ve 14 yıldır HIV‘i baskılayan baĢarılı
tedavilerin varlığına iĢaret ediyor “1996 yılından bu yana geliĢtirilmekte olan etkili ilaçlar
sayesinde HIV ile enfekte olan kiĢiler günümüzde kaliteli ve sağlıklı bir yaĢam
sürdürebilmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü de artık AIDS’i ölümcül bir hastalık olarak değil,
Ģeker ya da tansiyon gibi kronik bir hastalık olarak tanımlamaktadır.”dedi
“HIV ile yaĢayan kiĢilerin hakları koruma altına alınmaktadır”
Yıldız konuĢmasını tamamlarken hükümetlerin üstlenmeleri gereken sorumluluklara değindi;
“HIV ile yaĢayan kiĢilerin hakları gerek ulusal gerek uluslararası yasal düzenlemelerle
koruma altına alınmaktadır. Ancak, ülkemizde HIV ile yaĢayan kiĢiler hâlâ yaĢamın birçok
alanında temel insan hakkı ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Özellikle kadınların ve çocukların
AIDS’ten etkilenmek bakımından daha savunmasız grupları oluĢturdukları gerçeği göz önüne
alındığında, kadınların ve çocuklar AIDS ile ilgili koruyucu bilgi ve araçlara eriĢimlerini artırıcı
çalıĢmalar yapılmalı ve cinsel baskı ve Ģiddete maruz kalmaları engellenmelidir. Bu
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bakımdan, toplumların ve hükûmetlerin üstlenecekleri insan ve hasta haklarına saygılı
yaklaĢım AIDS salgınını önlemenin tek etkili yöntemidir”
Tüm dünyada ve Türkiye‘de toplamda 30 ilde çeĢitli etkinliklerle kutlanan 1 Aralık Dünya
AIDS Gününde her kesimden insanı yakından ilgilendiren HIV/AIDS konusunu meclise
taĢıdığı için Sayın Sacid YILDIZ‘a Pozitif YaĢam Derneği olarak tüm HIV ile yaĢayan
arkadaĢlarımız adına teĢekkürlerimizi sunuyoruz.
KonuĢmanın tamamı için;
h t t p: / / w w w. t b m m . g ov. t r / t u t a n ak / d o n em 23 / yi l 5 / h a m / b 0 2 4 0 1 h . h t m

 10 Aralık 2010: Pozitif YaĢam Derneği Türkiye‟de HIV ile YaĢayan
KiĢilerin YaĢadıkları Hak Ġhlalleri - 2009 Raporunu Açıkladı…
Pozitif YaĢam Derneği tarafından Ağustos 2008 – Aralık 2009 tarihleri arasında
sağlanan 120 hukuki danıĢmanlık hizmetinden yararlanarak hazırlanan raporda
ilginç sonuçlar ortaya çıktı; HIV ile yaĢayan kiĢilerin en fazla ihlâle uğradıkları
alan HALA sağlık kuruluĢları. ĠĢ yerlerinde ayrımcılıklar artıyor…
Global Dialogue ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen raporda HIV ile yaĢayan
kiĢilerin yaĢadığı toplamda 142 adet farklı insan hakkı ihlali kaydı yapıldı. Ġhlaller ile ilgili
yapılan incelemelerde bazı vakaların birden fazla hak ihlalini içerdiği gözlemlendi. Bu
sebepten toplam ihlal sayısı vaka sayısını aĢtı.
Ağustos 2008 – Aralık 2009 dönemini kapsayan bu rapor Pozitif YaĢam Derneği‘nin
hazırladığı üçüncü hak ihlalleri raporudur. Ġlk iki rapor, 1985 – 2006 ve 2007 – 2008 yıllarını
kapsamaktadır. Bu üç rapor ihlal içerikleri açısından farklılık gösterse de, HIV pozitiflere
yöneik ihlallerin devam ettiğini göstermektedir. Bu ihlaller örnekler ile doğrulanmaktadır.

Tedavi ve çalıĢma hakkı, anayasal haktır…
Bireysel ve toplumsal önyargıların devam ettiğini, HIV ile yaĢayan kiĢilerin kötü muameleye
maruz kaldığını, anayasal ve yasal bir çok haklarının ihlal edildiği vurgulayan Pozitif YaĢam
Derneği Hukuk DanıĢmanı Av. Habibe Yılmaz Kayar;
“PYD tarafından yayınlanan ilk iki hak ihlalleri raporunda olduğu gibi 2009 dönem raporunda
yine birinci sırayı sağlık kuruluşlarında yapılan ihlallerin teşkil ettiğini görmekteyiz. Sağlık
kuruluşlarında ve sağlık çalışanları tarafından HIV ile yaşayan kişilerin maruz kaldıkları
ihlaller, ayrımcılığa maruz kalma, kişinin rızası olmadığı sürece gizli kalması gereken özel
hayat bilgileri ve tıbbi verilerin üçüncü kişiler ve/veya kurumlar ile paylaşılmasından anayasal
bir hak olan sağlık/tedavi hakkının engellenmesine, farklı biçimlerde tezahür etmektedir.”
Sağlık kurumunda ve sağlık çalışanı/doktor tarafından ihlal gerçekleştirilmemesi gerektiğini
kaydeden Kayar; “Bir kişinin, sırf HIV statüsü sebebiyle, ayrımcılığa maruz bırakılarak,
ameliyat edilmesinin reddedilmesi, bireyin en temel anayasal haklarından birinden mahrum
bırakılması anlamına gelmektedir. Her sağlık kurumu, çalışanı ve doktorlar, her hastayı tanısı
ne olursa olsun, HIV tanısı mevcutmuş gibi, gerekli önlem ve teşekkülleri sağlayarak tedavi
ve ameliyat etmelidir ve bunun önünde makul gösterilebilecek hiçbir engel
bulunmamaktadır.” dedi.
ÇalıĢma / iĢ hayatında yaĢanan ihlallerin sayısının arttığına dikkat çeken Kayar; “HIV ile
yaĢayanların maruz kaldıkları ihlal alanları ile ilgili son dönemde önemli oranda artıĢ
gösterdiğini gördüğümüz ve ikinci sırayı teĢkil eden çalıĢma/iĢ alanı oluĢturmaktadır. HIV ile
yaĢayan kiĢiler HIV tanıları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmakta, iĢlerinden çıkarılmakta ve
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çalıĢma hakkından mahrum bırakılmaktadır. Dolayısı ile de sosyal güvenceden mahrum
olmaktadır.” dedi
Bu ihlallerin tedaviye eriĢimin önünde engel olduğunu kaydeden Kayar; “HIV pozitif bireylerin
sağlıklı ve kaliteli bir yaĢam sürmelerinin önünde engel oluĢturan tedaviye ulaĢım hakları
ellerinden almaktadır. Aynı zamanda bu duruma maruz kalan HIV pozitif bireyler iĢ
çevrelerinde deĢifre olmakta ve sosyal ve iĢ çevrelerinden izolasyona maruz kalmaktadır.
Yine bu durum HIV pozitif bireylerin tedaviye ulaĢım ve uyum süreçlerinden
alıkoyabilmektedir. Tüm bu süreç, zincirleme bir biçimde geliĢmekte ve HIV ile yaĢayan
kiĢileri çok farklı biçimlerde ve bir arada ihlallere maruz bırakmaktadır.” dedi.
HIV ile yaĢayanlar Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AHĠM)‟de
2009 Hak ihlalleri raporunun hazırlanmasının en önemli ayaklarından birini oluĢturan, Pozitif
YaĢam Derneği bünyesinde, Türkiye genelinde HIV popülâsyonunun en yüksek olduğu 6 ilde
yürütülen ―HIV ile YaĢayan KiĢilerin Hukuki Sistemi Kullanımlarının Güçlendirilmesi - Hukuk
Poliklinikleri Projesi‖ koordinatörü Cenk Soyer:
“Proje kapsamında HIV ile yaĢayan kiĢilere 120 adet danıĢmanlık hukuki danıĢmanlık
sağlanmıĢtır. Verilen hukuki danıĢmanlıkların arasından 14 tanesi için danıĢanların isteği ve
onayı doğrultusunda idari veya adli baĢvuru yapılmıĢtır. Yine bu 14 adet vakadan 4’ü için iç
hukuk yollarının tüketilmiĢ olması nedeniyle Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM)’ne
baĢvuruda bulunulmuĢtur.” dedi.
Kararların emsal teĢkil edeceğine vurgu yapan Soyer; ―Bu rapor döneminde HIV pozitif
kiĢilerin yaĢadıkları ihlâllerde hukuksal mücadele yoluna gitmelerinde artıĢ gözlemlenmiĢtir.
Yargı sürecine götürülen hak ihlalleri vakalarının yargı süreçleri devam etmektedir. Özellikle
AĠHM‘ne götürülen vakaların neticelenmesi sonucu verilecek kararlar, ileriki süreçte HIV ile
yaĢayan kiĢilerin maruz kalabilecekleri ihlallerin yargı süreçlerinde emsal teĢkil teĢkil edecek
kararlar olacaktır.‖ dedi.
Yayımlanan Ġkinci Hak Ġhlaleri Raporu - 2008
Sağlık kuruluĢlarında
ĠĢ Yerinde
Kamu
Medya
Sosyal alanda
yaĢandığı gözlendi.

% 47
%9
% 13
% 14
% 17 ihlal

2007 ve 2008 verilerini içeren hak ihlalleri raporlarında çalıĢma alanı ve iĢyerlerinde yaĢanan
ihlaller daha geri sıralarda yer alırken, 2009 dönem raporunun verilerinde iĢyerinde yaĢanan
ihlaller ve ayrımcılık vakalarında ciddi oranda artıĢ oldu ve ikinci sıraya yerleĢti.
Yayımlanan üçüncü Hak Ġhlalleri Raporu – 2009
Sağlık kuruluĢlarında
ĠĢ Yerinde
Kamu
Medya
Sosyal alanda

% 33
% 24
%9
% 15
% 19
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5.2.

TV/Radyo Programları
TELEVĠZYON PROGRAMLARI

 Fark Yaratanlar programındaydık…
CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Cüneyt
Özdemir'in sunduğu Fark Yaratanlar Programına
katıldık.
31 Ocak Pazar günü yayımlanan bölümünde,
baĢkanı olduğu Pozitif YaĢam Derneği ile HIV/AIDS
konusunda toplumu bilinçlendirmek ve HIV
pozitiflerin hakları için mücadele veren Arzu Kaykı
yer aldı.
Sabancı Vakfı desteği ile hazırlanan programı izlemek için:
http://farkyaratanlar.org/Aday.aspx?AdayID=22

 AIRPORT TV‟deydik…
Ekranların büyük beden sunucusu MELDA TUNCEL
tarafından hafta içi her gün 13:00- 16:00 saatleri
arasında sunulan ―44+‖ programına katıldık. 18 ġubat
2010
PerĢembe
günü
yayımlanan
programa
derneğimizin yönetim kurulu üyesi psikolog Murat
Yüksel ve Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Enf.
Uzm. Özlem Aydın konuk oldu.
HIV ve AIDS‘e iliĢkin tıbbi bilgilerin paylaĢılmasının yanı
sıra, yanlıĢ bilgilerden kaynaklanan toplumsal
önyargılar da konuĢuldu.
Program süresince HIV ile yaĢayanlardan gelen e-postalar dikkat çekiciydi. 4 ay önce yeni
tanı alan bir kadının, HIV pozitif bir kiĢinin yakını ve eĢi ile birlikte 2. çocuğunu yapmayı
planlayan kiĢinin ulaĢmaları programın baĢarısını göstermiĢ oldu.

 5N 1K programında Fark Yaratanlar BuluĢmasındaydık...
CNN TÜRK kanalında Cüneyt Özdemir'in sunuculuğunda 32 bölüm olarak yayınlanan Fark
Yaratanlar Programının buluĢmasına 17 Mayıs Pazartesi akĢamı 19:35 - 21:45 arasında
Dernek BaĢkanımız Arzu Kaykı katıldı.
Güler Sabancı ile 32 "fark yaratan" birlikte yine Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K
programının canlı yayın konuğu oldular.

 Defne Samyeli ile ATV‟deydik
7 Mayıs 2010 cuma günü 13.00 – 15.00
saatleri arasında yayımlanan "Defne" Her
Ģey BambaĢka programında Dernek
psikologumuz Murat Yüksel ve Haseki
Eğitim AraĢtırma Hastanesinden Enf. Uzm.
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Özlem Aydın konuk oldu. 2 HIV ile yaĢayan arkadaĢımızın canlı telefon bağlantısı yaptığı
programda HIV‘in tıbbi boyutu ve HIV ile yaĢamak baĢlıkları konuĢuldu.
Ġzlemek için:
http://www.facebook.com/profile.php?id=523901691&v=wall&story_fbid=124047944283475#
!/video/video.php?v=116412241728224&ref=mf

 2 Hafta Ara Ġle TV8‟de Hipokrat Programındaydık…
2 ve 16 Ağustos 2010 tarihlerinde sunuculuğunu Taies Farzan‘ın yaptığı, hafta içi her gün
11:15 ile 13:00 saatleri arasında TV8‘de canlı olarak ekrana gelen Hipokrat programına
katıldık.
Sağlık konusunda en doğru bilgi ve önerileri, tıp dünyasının uzmanlarıyla ekranlara getiren
programa 2 Ağustos 2010 Pazartesi günü sanat yönetmeni Kenan Bahadır Derre, Pozitif
YaĢam Derneği BaĢkanı Arzu Kaykı ve Sanatçı Önder Bora katıldı.
Sanat dünyasından 89 ünlünün katılımı ve desteğiyle gerçekleĢen AIDS‘e karĢı ―Pozitif
Negatif YaklaĢımlar‖ fotoğraf sergisi sanat yönetmeni Kenan Bahadır Dere projeyi ve
çalıĢmalarını paylaĢtı. Projeye katılan sanatçılardan Merve Ġldeniz ve Lale Mansur programa
telefon bağlantı ile katılırken, konuk olan Önder Bora yaĢadığı Tayland ile Türkiye‘deki
HIV/AIDS durumu değerlendirdi. Programda Arzu Kaykı; HIV/AIDS‘i, sosyal boyutunu ve
Dernek çalıĢmalarını izleyicilere aktardı.
Programı izlemek için:
1. Bölüm:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000783453529&v=app_2392950137#!/vi
deo/video.php?v=137002503002531
2. Bölüm:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=140109896025125#!/video/video.php?v
=137012329668215
3. Bölüm:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=140109896025125#!/video/video.php?v
=137176742985107

 HIV ve AIDS‟i daha çok konuĢmak gerek…
Yoğun istek nedeniyle 16 Ağustos 2010
Pazartesi günü tekrar konuk olduğumuz
programda Arzu Kaykı, Kenan Bahadır
Dere ve sanatçı Billur Kalkavan ile
HIV/AIDS
daha
derinlemesine
konuĢuldu.
Billur Kalkavan 1990‘lı yılların baĢında
HIV tanısı alan çok yakın bir arkadaĢı ile
olan deneyimini anlattı. 6 yıldır HIV ile
yaĢayan bir kadın telefon bağlantısı ile
katıldığı programda; ―Sağlık bir Ģekilde
hayatıma devam ediyorum. YaĢantımızı
zorlaĢtıran bize karĢı olan önyargılar.
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Hepimiz aynı dünyayı paylaĢıyoruz.” derken 12 yıldır HIV ile yaĢayan bir kiĢi de, geçmiĢte
daha fazla ayrımcılık yaĢadığını, ancak süreçte iyileĢmeler olduğunu dile getirdi. HIV ile
yaĢayan bir birey olarak hala sağlık hizmeti alırken sorun yaĢadıklarını ve personelinin daha
düzenli olması gerektiğin vurguladı.
Yayına telefonla bağlanan Serra Yılmaz, Derya Alabora ve Metin Uca ise toplamsal mesajlar
verdi.
“HIV'den neden bu kadar ürküyoruz ki? O sadece insanın bağıĢıklık sistemini yok ediyor,
BĠZSE HERġEYĠ...” (Billur Kalkavan)
“Sevmekten, seviĢmekten korkmayın... Yeter ki korunun." (Serra Yılmaz)
“Utanç ve tecrit yerine akılla bu hastalığı yenmek için elinizi uzatın.” (Metin Uca)
Programı izlemek için:
1. Bölüm:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000783453529&v=app_2392950137#!/video/video.ph
p?v=140109896025125
2. Bölüm:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=140109896025125#!/video/video.php?v=140113339
358114
3. Bölüm:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=140109896025125#!/video/video.php?v=140118786
024236

 Anadolu‟dan dünyaya açılan pencere: Kanal 9…
06 Eylül 2010 Pazartesi günü KANAL 9‘da 13.30-15.30
saatleri arasında izleyicisi ile buluĢan "Kardelen'den
BakıĢ" programına Pozitif YaĢam Derneği baĢkanı
Nejat Ünlü, Kenan Bahadır Dere ve Önder Bora katıldı.
Pozitif YaĢam Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Nejat
Ünlü HIV ve AIDS‘i anlatırken, Kenan Bahadır Dere ile
yürüttüğü resim sergisi projesini paylaĢtı. Sanatçı
Önder Bora seslendirdiği Ģarkıları ile programa renk
kattı.

 CNN Türk Ana Haber Bültenindeydik…
1 Aralık 2010 günü CNN Türk Ana Haber Bülteninde Dünya AIDS Günü
olması nedeniyle Taksim Meydan‘dan canlı yayında bağlanılan Nejat Ünlü;
Dünya ve Türkiye‘deki duruma değindi. Sağlık Bakanlığı‘ndan ve karar
vericilerden HIV‘in yayılımını engelleyecek ve HIV pozitiflerin sahip oldukları
hakları ayrımcılığa uğramadan kullanabilmeleri için iyileĢtirmelere ihtiyaç
olduğunu vurguladı.
Telefonla bültene bağlanan HIV ile yaĢayan O.K; yanlıĢ bilgilerden ve önyargılardan dolayı iĢ
yerinde yaĢadığı damgalanmayı anlattı. ĠĢvereniyle HIV statüsünü paylaĢması sonucu iĢten
çıkarılan O.K Türkiye‘de iĢe iade davası açıp kazanan ilk kiĢi olduğunu paylaĢtı.
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 Kanal 9‟un konuğu olduk…
3 Aralık 2010 günü Kanal 9‘da canlı yayımlanan ―YaĢama Dair‖ programına
konuk olduk. Pozitif YaĢam Derneği BaĢkanı Nejat Ünlü‘nün katıldığı
programda HIV/AIDS‘in sosyal boyutuna iliĢkin açıklamalarda bulundu. HIV
ile yaĢayanların sağlık kuruluĢlarında daha fazla görünür oldukları için
ayrımcılığa uğradıkları, iĢ yerlerinde de kiĢilerin deĢifre olmalarından dolayı
yine benzer durumların yaĢandığına dikkat çekti.
Telefonla bağlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Deniz Gökengin; Türkiye‘deki vaka
sayıları, HIV‘ın bulaĢ ve bulaĢmama yolları hakkında bilgi verirken HIV‘in her kesimden
insanı etkilediğine değindi.

 TRT‟de Haber Merkezindeydik…
14 Aralık 2010 günü TRT Haber‘e Dernek BaĢkanı Nejat Ünlü konuk oldu, 6 yıldır HIV ile
yaĢayan Kız Kulesiii programa telefonla bağlandı…
Nejat Ünlü Pozitif YaĢam Derneği çalıĢmalarına ve HIV/AIDS konularına değinirken, 6 yıl
önce HIV tanısı alan Kız Kulesiii baĢarılı tedaviler sayesinde yaĢantısına sağlıklı bir Ģekilde
devam ettiğini anlatırken; ―HIV testine pozitif bakın. Teste gitmekten ve test olmaktan
korkmayın. HIV uzun yıllardır ölümcül değil, kronik bir durum‖ diyerek dinleyicileri teste
gitmeleri yönünde teĢvik etti.

RADYOLAR

 Açık Radyodaydık!
Pozitif YaĢam Derneği BaĢkanı Arzu R.Kaykı, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk
ÇalıĢmaları biriminin hazırladığı ''...Söz küçüğün'' isimli programa konuk oldu.
12 Nisan 2010 Pazartesi günü 16.30 – 17.00 saatleri arasında yayınlanan
programda, çocuk hakları üzerinden HIV ve Çocuk iliĢkisi ele alındı.
Yakın zamanda AĠHM'nin sonuçlandırdığı bir dava ile gündeme gelen konunun
tartıĢıldığı programda, HIV'in çocuklar üzerindeki tıbbi ve psikolojik etkileri,
çocuklarda kullanılan HIV ilaçlarına ulaĢmakta yaĢanan zorluklar, HIV tablosu
üzerinden Dünyadaki HIV pozitif çocukların yaĢadıkları zorluklar anlatıldı.

 Müjde FM - Ġlk Haber Programındaydık…
26 Kasım 2010 tarihinde Pozitif YaĢam Derneği ĠletiĢim Sorumlusu Çiğdem
ġimĢek Müjde FM‘e Ġlk Haber programına telefon bağlantısı ile konuk oldu. Derneğin kuruluĢ
amacını ve faaliyetlerini anlattıktan sonra dinleyicileri doğru zamanda HIV testi yapılmasının
önemi hakkında bilgilendirdi. Korkmadan ve anonim olarak gidebilecekleri test merkezlerinin
iletiĢim bilgilerine www.pozitifyasam.org adresinden ulaĢabileceklerini söyledi ve teste
yönlendirdi.
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 Power FM‟de Dünya AIDS Günü‟nü konuĢtuk…
1 Aralık 2010 tarihinde Dünya AIDS Günü olması nedeniyle günün ilk
saatlerinde Power FM‘e konuk olan Pozitif YaĢam Derneği Hukuk Poliklinikleri
Proje Koordinatörü Cenk Soyer; HIV ve AIDS‘in farkı ile bulaĢ, bulaĢmama
yolları ve mevcut ilaç seçenekleri ile kronik bir durum olduğu konusunda
bilgilendirme yaptı.
Hareketli müziklerinde yer aldığı programda; tüm dünyada eĢ zamanlı olarak düzenlenen
Dünya AIDS Gününün anlam ve önemi aktarıldıktan sonra Türkiye genelinde 30 ilde
etkinliklerin düzenlendiği bilgisi verildi.

 Ġstanbul Eczacı Odası Radyosu Radyo Havan‟daydık…
Pozitif YaĢam Destek Merkezi koordinatörü Yasin Erkaymaz Radyo Havan‘da ―Ayda Bir‖
Programının Canlı yayın konuğu oldu.
Programın yapımcısı ve sunucusu Mustafa Turunç ile 2 Aralık 2010 tarihinde
gerçekleĢtirdiğimiz programda; genel boyutları ile HIV/AIDS konuĢuldu. Mustafa Turuç‘un
Türkiye de HIV/AIDS, korunma yolları, tedavi yöntemleri ve HIV/AIDS konusunda medyada
kullanılan terminolojinin düzeltilmesi ile ilgili sorularını yanıtlayarak, HIV/AIDS‘e iliĢkin
politikaları, toplumun konuya nasıl yaklaĢtığı ile ilgili durumu paylaĢarak HIV/AIDS ile
yaĢayan kiĢi ve yakınlarına hizmet veren Pozitif YaĢam Derneği‘ nin tamamlanan projeleri ve
süregelen projeleri anlatarak dinleyenleri bilgilendirdi.

 Açık Radyo‟da: “Önce Sağlık” Programına konuk olduk…
3 Aralık 2010 Cuma günü Açık Radyo‘da yayımlanan “Önce Sağlık” programının konuğu
Pozitif YaĢam Derneği üyesi Sosyolog Pınar Öktem idi.
Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekanı Hasan Meriç, Ġstanbul Üniversitesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Selim Badur ve Ġstanbul Üniversitesi Temel Tıp
Bilimleri Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim görevlisi Prof.Dr. Betigül Öngen‘in
hazırlayıp sundukları programda; Pozitif YaĢam Derneği ve çalıĢmaları aktarıldı.
Program konuğu Pınar Öktem dünyada sabitlenen ancak Türkiye‘de hala artan HIV/AIDS
vakalarına değinildi. Damgalanma ve ayrımcılığın nedenleri ile sonuçları üzerine konuĢtuktan
sonra HIV ile yaĢayan kiĢilerin yaĢadıkları hak ihlalleri örneklendi. Kadınlar ve diğer incinebilir
grupların ele alındığı programda HIV/AIDS‘in tüm dünyada Ġnsan hakları bağlamında ele
alındığı vurgulandı.
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GAZETE VE DERGĠLER
Tüm gazete kupürlerimize ulaĢmak için:

http://www.facebook.com/album.php?id=100000783453529&aid=11459
Sabah Günaydın‟da Esra Tüzün ile 4 gün süren yazı dizisi yayımlandı
4 Ocak 2010
HIV aĢık olup evlenmeme engel olamadı
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/2010/01/04/hiv_asik_olup_evlenmeme_engel_olamadi
5 Ocak 2010
HIV oldum kovuldum, dava açtım kazandım
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/01/05/hiv_oldum_kovuldum_dava_actim_kazandim
6 Ocak 2010
Oğlumun HIV olduğunu babasından bile sakladım
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/01/06/oglumun_hiv_oldugunu_babasindan_bile_sakla
dim
7 Ocak 2010
AIDS olduğum gün eĢim üç aylık hamileydi!
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/2010/01/07/aids_oldugum_gun_esim_uc_aylik_hamileydi

Haber Türk Gazetesi / Alper UruĢ‟un 11-12-13 ġubat 2010 tarihlerinde yaptığı yazı dizisi
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Milliyet Cadde‟de AyĢegül Aydoğar‟ın hazırladığı yazı dizisi:
27 Temmuz 2010
Çağın vebası hakkında bilinmeyenler
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizisi/1268184/CAGIN_VEBASI_HAKKINDA_BiLiNMEYE
N_GERCEKLER
28 Temmuz 2010
Tedavi HIV'in bulaĢma riskini azaltıyor
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizisi/1268637/TEDAVi_HIV_iN_BULASMA_RiSKiNi_AZA
LTIYOR
29 Temmuz 2010
Rakamlarla Dünyada AIDS
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizisi/1269108/RAKAMLARLA_DUNYADA_AIDS
30 Temmuz 2010
Türkiye'nin AIDS gerçeği
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizisi/1269494/TURKiYE_NiN_AIDS_GERCEGi
30 Temmuz 2010
Türkiye'de hak ihlalleri
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizisi/1270056/TURKiYE_DE_HAK_iHLALLERi
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17 Ocak 2010 Pazar Hürriyet

21 Ocak 2010 PerĢembe Radikal
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23 Ocak 2010 Cumartesi Sabah
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02 Mart 2010 Salı Takvim

01 Ekim 2010 Cuma MARIE CLAIRE
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30 Eylül 2010 PerĢembe Yeni Asır SarmaĢık
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Tüm medya listemiz

5.3.
Tarih
Ocak
Sayısı

Mecra

Dergi

Ġletim

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1
- Devamı

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1
- Devamı

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1
- Devamı

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1
- Devamı

4 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 1
- Devamı

4 Ocak
2010

internet

THE
NATIONA
L

5 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 2

6 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 3

7 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

Yazı Dizisi 4
- Fatih Baba

7 Ocak
2010

Ġnternet

BĠANET

Çiçek Tahaoğlu

7 Ocak
2010

Ġnternet

BĠANET

Bawer Çakır

8 Ocak
2010

Gazete

Sabah
Günaydın

Esra Tüzün

8 Ocak
2010

Dergi

Pembe
Dergi

17 Ocak
2010

Gazete

Hürriyet

Bülent Ovacıklı

17 Ocak
2010

Ġnternet

Aidsve biz

Hürriyet'ten
alıntı

18 Ocak
2010

Ġnternet

Ġstanbul
Eczacı
Odası

Hürriyet'ten
alıntı

19 Ocak
2010

internet

Sağlıkta
Gündem

Sibel GüneĢ

20 Ocak
2010

internet

Kaos GL

21 Ocak
2010

Gazete

Radikal

Muhabir

Türü
Tekin Tutar Umutcan

Yer

Haber
1 Aralık Dünya
AIDS Günü (2009)
HIV aĢık olup
evlenmeme engel
olamadı
EĢimin ailesi
durumu halen
bilmiyor!
Normal insan
gibiyim!
HIV testi zorunlu
değil, biz
reddettik!
Sanırım hastalık
mikrobunu
geçirdiğim
ameliyatla kaptım!
Önce AIDS'i
anlattım sonra da
evlendim

Link
Küpür
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/201
0/01/04/hiv_asik_olup_evlenmeme_engel_olam
adi
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/04/esimin_ailesi_durumu_halen_bilmiyor
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/04/normal_insan_gibiyim
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/04/hiv_testi_zorunlu_degil_biz_reddettik
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/04/sanirim_hastalik_mikrobunu_gecirdigim_a
meliyatla_kaptim
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/04/once_aidsi_anlattim_sonra_da_evlendim

Tekin Tutar

PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S
PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S
PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S
PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S
PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S

Umay AktaĢ

PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S

http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/05/hiv_oldum_kovuldum_dava_actim_kazan
dim
Oğlumun HIV
olduğunu
babasından bile
sakladım
AIDS olduğum
gün eĢim üç aylık
hamileydi!
HIV Pozitifliler
Haklarınızı
Öğrenin,
Mücadele Edin
HIV+ Olduğunu
Öğrendi, ĠĢinden
Kovuldu,
Mücadele Etti,
Kazandı

http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Saglik/2010/
01/06/oglumun_hiv_oldugunu_babasindan_bile
_sakladim
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/201
0/01/07/aids_oldugum_gun_esim_uc_aylik_ham
ileydi
http://bianet.org/bianet/toplum/119328-hivpozitifliler-haklarinizi-ogrenin-mucadele-edin

http://bianet.org/bianet/toplum/119321-hivoldugunu-ogrendi-isinden-kovuldu-mucadeleetti-kazandi

―HIV Pozitifliler
Haklarınızı
Öğrenin,
Mücadele Edin‖

http://pembedergi.com/2010/01/08/hivpozitifliler-haklarinizi-ogrenin-mucadeleedin/#more-3084

HIV pozitifin aylar
süren ilaç savaĢı

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/13499193.as
p?gid=233

N.S'nin baĢına
gelenler

http://www.aidsvebiz.com/modules.php?name=
Forums&file=viewtopic&t=2770

HIV pozitifin aylar
süren ilaç savaĢı

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=bas
indan&basindan_ID=5562

HIV pozitif ilacı
bürokrat keyfine
kaldı
Ġlaca Dirençli Hiv
Pozitifler Tedaviye
EriĢimde Sorun
YaĢıyor…

http://www.sagliktagundem.com/haber/hiv_poziti
f_ilaci_burokrat_keyfine_kaldi.htm
http://www.kaosgl.com/icerik/ilaca_direncli_hiv_
pozitifler_tedaviye_erisimde_sorun_yasiyor%E2
%80%A6

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=R
adikalHaberDetay&Date=21.01.2010&ArticleID=
975863
Bir AIDS'linin
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=
bürokrasiyle ölüm- RadikalDetay&ArticleID=975885&Date=21.01.2
kalım mücadelesi 010&CategoryID=77
YaĢamı
bürokrasiye takıldı
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21 Ocak
2010

Ġnternet

Ġstanbul
Eczacı
Odası

Radikal'den
alıntı

PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S
PYD basın
bildirisi /
Dirençli N.S

40199

Ġnternet

Sağlık
ordusu

23 Ocak
2010

Gazete

Sabah

24 Ocak
2010

Gazete

Ġzmir
Haber
Expres

25 Ocak
2010

Ġnternet

Ajans 1

TV

CNN

Ġnternet

Sabancı
Vakfı

Gazete

AkĢam

Burhan Aymeri

3 ġubat
2010

Gazete

Haber
Türk

Pınar Tarcan

8 ġubat
2010

Gazete

Sabah

Nurdeniz Erken

9 ġubat
2010

Gazete

Hürriyet
Daily
News

11 ġubat
2010

Gazete

Haber
Türk

Alper UruĢ

12 ġubat
2010

Gazete

Haber
Türk

Alper UruĢ

13 ġubat
2010

Gazete

Haber
Türk

Alper UruĢ

Gazete

Sabah

Pervin Mete

S.U (Sibel)

Gazete

Takvim

?

S.U (Sibel)

Gazete

Haber
Türk

Özlem yılmaz

Gazete

Kaos GL

Gazete

Hürriyet

Selçuk YaĢar

Gazete

Sabah

Gülay Fırat

31 Ocak
2010
31 Ocak
2010
31 Ocak
2010

2 Mart
2010
2 Mart
2010
3 Mart
2010
16 Mart
2010
22 Mart
2010
22 Mart
2010

Nisan
2010

Nisan
2010

Nisan
2010

Nurdeniz Erken

YaĢamı
bürokrasiye takıldı
HIV pozitif
N.S."nin vücudu
Türkiye "de
kullandığı ilaçlara
direnç geliĢtirdi.
HIV taĢıyıcısı çıktı
ameliyet edilmedi
HIV taĢıyıcısı çıktı
ameliyet edilmedi

Cüneyt Özdemir

Arzu Kaykı
Arzu Kaykı

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=bas
indan&basindan_ID=5578
http://www.saglikordusu.com/haber/2195-hivpozitif-nsnin-vucudu-turkiye-de-kullandigiila.html
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/01/23/hiv
_tasiyicisi_cikti_ameliyat_edilmedi
Küpür

Ġlaca dirençli HIV
pozitifler tedavide
sorun yaĢıyor
Fark Yaratanlar
Programı
Fark Yaratanlar
Programı
Fark Yaratanlar
Programı

http://www.ajansbir.com/haber-35980--Ilaca_direncli_HIV_pozitifler_tedavide_sorun_ya
siyor.html
http://www.farkyaratanlar.org/Aday.aspx?AdayI
D=22
http://www.sabancivakfi.org/tr/programlar/fark_y
aratanlar/fark_yaratanlar.php

Ölümüne aĢkın
sağlıklı meyvesi
Turkey's
Changemakers:
Arzu Kayki
advocates for
people living with
HIV/AIDS

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/02/08/olu
mune_askin_saglikli_meyvesi

Küpür

Kayseri
Mustafa
(Linki yok)

Yazı dizisi 1:
Eylem - Cem
Mete (Burak)
Yazı dizisi 2:
Itır - Ġdris
(Okan)
Yazı dizisi 3:
Ardacan
(Poyraz) Yasin (Fulya)
- Koray (Fuat)

A.K (Önder
abi)
Erkek
Erkeğe
projesi
Benjamin
Collins
Benjamin
Collins

Ġnternet

Gaysohbet

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

Ġnternet

lezbiyensiteleri

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

Ġnternet

lezbiyensiteleri

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turk
eys-changemakers-arzu-kayki-advocates-forpeople-living-with-hivaids-2010-02-09

Kupür
Kupür

Kupür

Erkek Erkeğe‘de
Ankara Eğitimi
Yapıldı

Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Türkiye'de insanların
HIV'i bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum

http://www.kaosgl.com/icerik/erkek_erkegede_a
nkara_egitimi_yapildi

http://www.gaysohbet.gabile.com/haber/turkiyed
e_insanlarin_hivi_bilmedigini_dusundugumde_t
urkiye_icin_endiseleniyorum-1-1108.html

http://lezbiyensiteleri.gabile.com/makaledetay.asp?yazarid=8&
makaleid=48

http://lezbiyensiteleri.gabile.com/makaledetay.asp?yazarid=8&
makaleid=48
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Nisan
2010

Ġnternet

lezbiyensiteleri

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi
Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

Nisan
2010

Ġnternet

Turk-gay

12 Nisan
2010

Radyo

Açık
Radyo

"Söz Küçüğün"
Programı

Arzu Kaykı

13 Nisan
2010

Radyo

BarıĢ
Radyo

Görkem
Gökçelioğlu

Görkem
Gökçelioğlu
ile Sağlık
hakkı

14 Nisan
2010

Ġnternet

Gaylez.co
m

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

15 Nisan
2010

Ġnternet

Gabile

Benjamin
CollinsRöportaj

Benjamin
CollinsRöportaj/
Erkek Erkeğe
projesi

19 Nisan
2010

Ġnternet

Kaos GL

Seyhan Arman

6 Mayıs
2010

Ġnternet

BĠANET

BĠA Haber
Merkezi

TV

Defne
HerĢey
BambaĢka

7 Mayıs
2010

15
Haziran
2010
16 Mayıs
2010
28
Haziran
2010
17
Temmuz
2010
18
Temmuz
2010
20
Temmuz
2010
21
Temmuz
2010
22
Temmuz
2010
22
Temmuz
2010

Defne Samyeli

Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Çocuklar ve
HI/AIDS

Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Türkiye'de
insanların HIV'i
bilmediğini
düĢündüğümde
Türkiye için
endiĢeleniyorum
Öldürülen A.'nın
Hastalığını
Açıklayan
Görevliler de
Gazeteciler de
Suç ĠĢliyor

Murad Yüksel
- Dr. Özlem
Aydın / O.K
Bölüm 1:
ve Kız
Bölüm 2:
Kulesiii tlf
bağlantısı

Radyo

OTDÜ
Radyo

5 + 1programı

Tekin Tutar

TV

CNN

5N 1K

Arzu Kaykı

TV

TRT
Ankara

Gecenin içinden

Arzu Kaykı

Jenerik ilaçlarla
ilgili görüĢ
Global kriz
AIDS‘le
mücadeleyi de
vurdu

http://lezbiyensiteleri.gabile.com/makaledetay.asp?yazarid=8&
makaleid=72

http://turkgay.gabile.com/haber/turkiyede_insanlarin_hivi_
bilmedigini_dusundugumde_turkiye_icin_endisel
eniyorum-1-1108.html

http://www.gaylez.com/gay/haber/turkiyede+insa
nlarin+hivi+bilmedigini+dusundugumde+turkiye+
icin+endiseleniyorum-1108.html

http://www.gabile.com/haber/turkiyede_insanlari
n_hivi_bilmedigini_dusundugumde_turkiye_icin_
endiseleniyorum-1-1108.html

http://www.kaosgl.com/icerik/28_yildir_hiv_ile_y
asamak

http://bianet.org/bianet/saglik/121813-oldurulena-nin-hastaligini-aciklayan-gorevliler-degazeteciler-de-suc-isliyor

http://www.youtube.com/watch?v=mSLN00vFX8
E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SlPd3V6H6NI

Jenerik ilaçlarla
ilgili görüĢ

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/15344769.as
p?gid=254

Gazete

Hürriyet

Bülent Ovacık

Viyana

Gazete

SABAH
ĠġTE
ĠNSAN

Onur Uysal

ĠLO

Gazete

Radikal

AIDS'liler
yaĢamak istiyor!

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=
RadikalHaberDetay&ArticleID=1008991&Date=
02.07.2010&CategoryID=96

Ġnternet

NTVMSNB
Tülay Karabağ
C

"Sözlerinizi tutun,
yaĢamak
istiyoruz"

http://www.ntvmsnbc.com/id/25116551/

Ġnternet

NTVMSNB
Tülay Karabağ
C

Haklar burada
haklar Ģimdi

http://www.ntvmsnbc.com/id/25116631/

Ġnternet

Attabot

Haklar burada
haklar Ģimdi

http://www.attabot.com/haberleri/pozitifya%C5%9Fam-derne%C4%9Fiba%C5%9Fkan%C4%B1-arzu-kayk%C4%B1/

NTVMSNBC'de
n altıntı

http://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/ilo
_nun_gundemi_hiv_aids_li_calisanlar.html
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22
Temmuz
2010
22
Temmuz
2010
22
Temmuz
2010
23
Temmuz
2010
23
Temmuz
2010
27
Temmuz
2010
28
Temmuz
2010
29
Temmuz
2010
29
Temmuz
2010
30
Temmuz
2010
30
Temmuz
2010

Ġnternet

BĠANET

BĠA Haber
Merkezi

ĠLO

Ġnternet

Sağlıkta
Gündem

Sibel GüneĢ

Viyana
Kongre haber

Ġnternet

Sağlıkta
Gündem

Sibel GüneĢ

Viyana
Kongre haber

Ġnternet

NTVMSNB
Tülay Karabağ
C

Ġnternet

Attabot

NTVMSNBC'de
n alıntı

Gazete

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

Yazı Dizisi 1

Gazete

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

Yazı Dizisi 2

Ġnternet

Ġnternet
Haber

Gazete

Milliyet
Cadde

Gazete

ILO: HIV/AIDS'li
Emekçiler ĠĢten
Çıkarılamaz
"Sözlerinizi tutun,
yaĢamak
istiyoruz"
―ġimdi her
zamankinden
daha fazla‖

http://bianet.org/bianet/diger/123611-ilo-hivaidsli-emekciler-isten-cikarilamaz
http://www.sagliktagundem.com/haber/_sozlerini
zi_tutun_yasamak_istiyoruz_.htm
http://www.sagliktagundem.com/haber/_simdi_h
er_zamankinden_daha_fazla_.htm

Annie Lennox
AIDS için yürüdü

http://www.ntvmsnbc.com/id/25117020/

Annie Lennox
AIDS için yürüdü

http://www.attabot.com/haber-oku/annie-lennoxaids-icin-yurudu-2913734/

Çağın vebası
hakkında
bilinmeyenler
Tedavi HIV'in
bulaĢma riskini
azaltıyor

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizis
i/1268184/CAGIN_VEBASI_HAKKINDA_BiLiNM
EYEN_GERCEKLER
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizis
i/1268637/TEDAVi_HIV_iN_BULASMA_RiSKiNi
_AZALTIYOR

Volkan
Korten

Türkiye'nin AIDS
gerçeği

http://www.internethaber.com/turkiyenin-aidsgercegi--276900h.htm

AyĢegül
Aydoğan

Yazı dizisi 3

Rakamlarla
Dünyada AIDS

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizis
i/1269108/RAKAMLARLA_DUNYADA_AIDS

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

Yazı Dizisi 4

Türkiye'nin AIDS
gerçeği

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizis
i/1269494/TURKiYE_NiN_AIDS_GERCEGi

Gazete

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

Yazı Dizisi 5

Türkiye'de hak
ihlalleri

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/02/24/YaziDizis
i/1270056/TURKiYE_DE_HAK_iHLALLERi

31
Temmuz
2010

Ġnternet

Eczacı
Haber

AyĢegül
Aydoğan'ın
hebrrinden
alıntı

Türkiye'nin AIDS
gerçeği

http://eczacihaber.com/haber/398/turkiye-ninaids-gercegi.html

1 Ağustos
2010

Dergi

ACTUAL
MEDICINE

Viyana

http://www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/
Kısa%20Kısa%20Ağustos%202010.pdf

Dergi

ACTUAL
MEDICINE

Viyana

Haklar burada
haklar Ģimdi
ġimdi her
zamankinden
daha fazla

TV

Kanal D

Ana haber
bülteni

Pozitif YaĢam için
Destek

http://www.aa.com.tr/index.php?option=com_ha
ber&popup=hayrinti&haber_id=288578

Pozitif YaĢam için
Destek

http://www.aa.com.tr/index.php?option=com_ha
ber&popup=hayrinti&haber_id=288578

Pozitif YaĢam için
Destek

http://www.aa.com.tr/index.php?option=com_ha
ber&popup=hayrinti&haber_id=288578

Pozitif YaĢam için
Destek

http://www.aa.com.tr/index.php?option=com_ha
ber&popup=hayrinti&haber_id=288578

Pozitif YaĢam için
Destek

http://www.aa.com.tr/index.php?option=com_ha
ber&popup=hayrinti&haber_id=288578

2 Ağustos
2010
2 Ağustos
2010

TV

TV 8

Hipokrat
Programı

3 Ağustos
2010

internet

Anadolu
Ajansı

Sevil Çelik

3 Ağustos
2010

internet

Anadolu
Ajansı

Sevil Çelik

3 Ağustos
2010

internet

Anadolu
Ajansı

Sevil Çelik

3 Ağustos
2010

internet

Anadolu
Ajansı

Sevil Çelik

3 Ağustos
2010

internet

Anadolu
Ajansı

Sevil Çelik

3 Ağustos
2010

internet

Kezete

4 Ağustos
2010

internet

Güneydoğ
u Ekspres

Sevil Çelik

4 Ağustos
2010

Gazete

Hakimiyet

Sevil Çelik

4 Ağustos
2010

Gazete

Olay
Marka

Sevil Çelik

http://www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/
Kısa%20Kısa%20Ağustos%202010.pdf

Viyana
Arzu Kaykı,
Önder Bora,
Kenan
Bahadır
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi

Türkiye'de 3 bin
http://www.kazete.com.tr/haber_detay.php?hid=
671 HIV pozitif var 7944
Pozitif YaĢam için
Destek
5 yılda 600
baĢvuru

Küpür

Pozitif YaĢam
Desteği

Küpür
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4 Ağustos
2010

Gazete

Güncel

Sevil Çelik

4 Ağustos
2010

Gazete

Gaziantep
27

Sevil Çelik

4 Ağustos
2010

Gazete

Gaziantep
Haber

Sevil Çelik

4 Ağustos
2010

Gazete

Gaziantep
DoğuĢ

Sevil Çelik

7 Ağustos
2010

internet

BĠANET

8 Ağustos
2010

Gazete

Sabah

8 Ağustos
2010

Gazete

Sabah

8 Ağustos
2010

Gazete

Sabah

internet

Hamileyiz
Biz

internet

Gaziantep
Haber

internet

Net Haber

internet

Son
Dakika

Gazete

Egenin
Sesi

Ġnternet

Attabot

Ġnternet

Sağlıkta
Gündem

10
Ağustos
2010
11
Ağustos
2010
11
Ağustos
2010
11
Ağustos
2010
11
Ağustos
2010
11
Ağustos
2010
12
Ağustos
2010
14
Ağustos
2010
14
Ağustos
2010
15
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010

Ġnternet
Ġnternet

Dergi

Gazete

TV
Ġnternet

TV

Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Çiğdem
ġimĢek /
PYDM haberi
Danimarka
araĢtırma PYD web
sitesi alıntı

Dr. Eren Eroğlu

Sevil Çelik

AIDS'i bilmiyoruz

Küpür

5 yılda 600 kiĢi

Küpür

Pozitif YaĢam için
Destek

Küpür

Danimarka'da Bu
Yıl HIV Pozitif
Kadınların
Bebeklerine
Hastalık
BulaĢmadı

http://bianet.org/bianet/saglik/123249danimarkada-bu-yil-hiv-pozitif-kadinlarinbebeklerine-hastalik-bulasmadi
http://sabah.com.tr/Pazar/Yazarlar/eeroglu/2010
/08/08/artik_aidsden_olmek_yok

AIDS'li ve
anneyim yeniden
anne olmak
istiyorum
HIV ile yaĢayanlar
nasıl bebek sahibi
olabilir?
HIV/AIDS
taĢıyanlar hamile
kalabilir mi?

http://www.sabah.com.tr/Pazar/2010/08/08/aidsli
_ve_anneyim_yeniden_anne_olmak_istiyorum
http://www.sabah.com.tr/Pazar/2010/08/08/hiv_il
e_yasayanlar_nasil_bebek_sahibi_olabilir
http://www.anneyiz.biz/hamilelik/hamilelikdonemi-riskler/hiv-aids-tasiyanlar-hamilekalabilir-mi-hamilelikte-riskler_2267.html

Çiğdem
ġimĢek

PYDM haberi

http://www.gaziantephaberler.com/detay.php?id
=11675

Volkan
Korten

Türkiye'nin AIDS
gerçeği

http://nethaberci.com/sondakika-saglikhaberleri/turkiyenin-aids-gercegi-14357.html

Çiğdem
ġimĢek

PYDM haberi

http://www.sondakika.com/haber-pozitif-yasamicin-destek-2176263/

Türkiye'nin AIDS
Gerçeği

http://www.egeninsesi.com/TURKIYEHaberleri/7612/7/Turkiyenin-AIDS-Gercegi.html

PYDM haberi

http://www.attabot.com/haber/pozitif-yasam-icindestek-2957605/

Bebeğin AIDS‘li
olması önleniyor

http://www.sagliktagundem.com/haber/bebegin_
aids_li_olmasi_onleniyor.htm

HIV Pozitifler
Kariyer de Yapar,
Çocuk da...
HIV pozitifler
Çocuk sahibi
olabiliyor

http://bianet.org/biamag/toplumsalcinsiyet/124115-hiv-pozitifler-kariyer-de-yaparcocuk-da
http://www.sagligimicinhersey.com/SizinKoseniz
_iyilesme_Detay_39_HIV_Pozitifler_Cocuk_Sah
ibi_Olabiliyorlar.html

Çiğdem
ġimĢek

PYD bebek
sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
BĠANET
sahibi olma
(biamag)
araĢtırması
PYD bebek
Sağlığım
sahibi olma
için herĢey
araĢtırması
PYD bebek
Newsweek
sahibi olma
Türkiye
araĢtırması
PYD bebek
AkĢam
Türkan Yılmazer sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
Kanal Türk
sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
Deren
sahibi olma
Bebek
araĢtırması
Arzu Kaykı Billur
Kalkavan TV 8
Hipokrat
Kenan
Bahadır
Derre
Sibel GüneĢ

Küpür

Viyana

PYD bebek
sahibi olma
araĢtırması
Sevil Çelik

5 yılda 600 kiĢi
için Pozitif YaĢam
Desteği

http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay
/41519/HIV-Pozitifli-kariyer-de-yapar-cocuk-da
Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://www.aksam.com.tr/2010/08/16/haber/sagli
k/1516/bebek_hasreti_hiv_dinlemedi.html

Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://www.kanalturk.com.tr/haber-detay/31368bebek-hasreti-hiv-dinlemedi-haberi.aspx

HIV/AIDS
taĢıyanlar hamile
kalabilir mi?

http://www.drnbebek.com/tup-bebekhakkinda_kategorisi_20.html
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16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010

Gazete

PYD bebek
sahibi olma
araĢtırması

Star

PYD bebek
AkĢam'dan alıntı sahibi olma
araĢtırması

internet

Mynet

internet

Haber 3

internet

Gazete
oku

internet

Ankara
Haber

internet

Medi
Kallife

Gazete

Radikal

TV

Kanal D

internet

CNN
Turk.com

6 Eylül
2010

TV

Kanal 9

9 Eylül
2010

Gazete

Takvim

AA - Sevil Çelik

9 Eylül
2010

Ġnternet

CNN
Türk.com

AA - Sevil Çelik

9 Eylül
2010

Gazete

Cumhuriye
AA - Sevil Çelik
t

9 Eylül
2010

Ġnternet

Kurultay.n
et

16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
23
Ağustos
2010
27
Ağustos
2010
16
Ağustos
2010
20
Ağustos
2010

9 Eylül
2010

PYD bebek
AkĢam'dan alıntı sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
AkĢam'dan alıntı sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
AkĢam'dan alıntı sahibi olma
araĢtırması
PYD bebek
AkĢam'dan alıntı sahibi olma
araĢtırması
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umay AktaĢ
Umutcan
(kemal)
röportaj
PYD bebek
sahibi olma
araĢtırması
Gül Öztürk

AA - Sevil Çelik

Ġnternet

Türk Ajans
Kıbrıs

9 Eylül
2010

Ġnternet

Doktortr.ne
AA - Sevil Çelik
t

9 Eylül
2010

Ġnternet

CNN.Tuke
y.net

AA - Sevil Çelik

AA - Sevil Çelik

Nejat Ünlü Bahabır
Derre - Önder
Bora
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj

AIDS'li babanın
turp gibi oğlu oldu

http://www.stargazete.com/yasam/aids-libabanin-turp-gibi-oglu-oldu-haber-286036.htm

Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://haber.mynet.com/detay/guncel/bebekhasreti-hivdinlemedi/527390?utm_source=mynet&utm_me
dium=www&utm_campaign=home_haber_thum
bnail_2

Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://www.haber3.com/bebek-hasreti-hivdinlemedi-598551h.htm

Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://www.gazeteoku.org/haberler/Bebekhasreti-HIV-dinlemedi.php

Bebek hasreti HIV
dinlemedi

http://www.ankarahaber.com/news_detail.php?i
d=71325

HIV Pozitif
babanın oğlu oldu

http://www.medikallife.com/haber_detay.asp?id=
130&kt=29

HIV pozitif de
çocuk yapar

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=R
adikalHaberDetay&Date=27.08.2010&ArticleID=
1015846

AIDS'li babadan
sağlıklı çocuk

http://haber.kanald.com.tr/Haber/Ya%C5%9Fam
-34/Bebek-hasreti-HIV-dinlemedi-7484.aspx

―Türkiye‘de AIDS
vakalarında artıĢ
gözleniyor‖

http://www.cnnturk.com/2010/saglik/08/20/.turkiy
e.de.aids.vakalarinda.artis.gozleniyor/587316.0/i
ndex.html

AIDS'li babanin
bebeği oldu

http://www.takvim.com.tr/Yasam/2010/09/10/aid
sli_babanin_bebegi_oldu

"HIV Pozitif"
babanın sağlıklı
çocuğu olur

http://www.cnnturk.com/2010/turkiye/09/09/hiv.p
ozitif.babanin.saglikli.cocugu.olur/589213.0/inde
x.html

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı oldu

http://www1.cumhuriyet.com.tr/?hn=171644

"HIV Pozitif"
babanın sağlıklı
çocuğu olur

http://www.kurultay.net/haberler/guncel/hivpozitif-babanin-saglikli-cocugu-olur-2010-0909.html

―HIV POZĠTĠF‖
OLMASINA
RAĞMEN
SAĞLIKLI
ÇOCUK SAHĠBĠ
OLDU

http://www.turkajansikibris.org/index.php/lang/tr/
cat/16/news/19822

HIV'e Rağmen
Sağlıklı Çocuğu
Oldu

http://www.doktortr.net/forum/tip-haberleri/hiv'eragmen-saglikli-cocugu-oldu/msg464919/

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı oldu

http://www.cnnturkey.net/turkiye/hiv-virusutasiyor-ama-bebegi-saglikli-oldu-6368.html
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9 Eylül
2010
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AA - Sevil Çelik

9 Eylül
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Focus
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AA - Sevil Çelik

9 Eylül
2010
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Haberler.c
om

AA - Sevil Çelik

9 Eylül
2010

Gazete

Zaman

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Gazete

Yeni ġafak AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Gazete

Seviyorum
.Gen

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Ġnternet

Net
Gazete

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Gazete

Star

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Gazete

Hürriyet

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Gazete

Bugün

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Ġnternet

Ġhlas son
Dakkika

Bugün'den alıntı

10 Eylül
2010

Ġnternet

Çukurova.
Com

Bugün'den alıntı

10 Eylül
2010

Ġnternet

F5 Haber

Bugün'den alıntı

10 Eylül
2010

Ġnternet

Kanal A
Haber

Bugün'den alıntı

10 Eylül
2010

Gazete

GüneĢ

AA - Sevil Çelik

Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı oldu

http://www.albayrakforum.com/smf/hiv_virusu_t
asiyor_ama_bebegi_saglikli_oldut42073.0.html;msg1051129970

AIDS hastası
çocuk sahibi oldu

http://www.focushaber.com/aids-hastasi-cocuksahibi-oldu-h-4472.html

'Hıv Pozitif'
Olmasına
Rağmen Sağlıklı
Çocuk Sahibi
Oldu
'Hıv Pozitif'
Olmasına
Rağmen Sağlıklı
Çocuk Sahibi
Oldu

http://www1.haberler.com/hiv-pozitif-olmasinaragmen-saglikli-cocuk-sahibi-2228820-haberi/

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=10
25760&title=hiv-pozitif-olmasina-ragmensaglikli-cocuk-sahibi-oldu

AĠDS'li olmasına
rağmen bebeği
sağlıklı doğdu

http://yenisafak.com.tr/Gundem/?t=10.09.2010&i
=277763

HIV pozitif
babanın sağlıklı
bebek mutluluğu

http://www.seviyorum.gen.tr/haber-HIV-pozitifbaban305n-sa287l305kl305-bebekmutlulu287u-nbsp-27197/

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı

http://www.netgazete.com/News/724251/hiv_vir
usu_tasiyor_ama_bebegi_saglikli.aspx

HIV pozitif
babanın sağlıklı
bebek mutluluğu

http://www.stargazete.com/guncel/hiv-pozitifbabanin-saglikli-bebek-mutlulugu-haber292843.htm

HIV pozitifi, baba
yapan tedavi

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15747181.as
p?gid=233

Türk Doktorunun
büyük baĢarısı

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/117285turk-doktorun-buyuk-basarisi-haberi.aspx

Türk Doktorunun
büyük baĢarısı

http://www.ihlassondakika.com/haberdetay.php?
id=308839

Türk Doktorunun
büyük baĢarısı

http://www.cukurovaturk.com/HaberDetay.aspx?
HaberId=7505

Türk Doktorunun
büyük baĢarısı

http://www.f5haber.com/haberoku.aspx?id=1763
022

Türk Doktorunun
büyük baĢarısı

http://www.kanalahaber.com/turk-doktorunbuyuk-basarisi--haberi-58176.htm

AIDS'li çiftin
çocukları sağlıklı
dünyaya geldi

http://www.gunes.com/2010/09/10/yasam/g9.ht
ml
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10 Eylül
2010

Ġnternet

Haberin
Yeri

10 Eylül
2010

TV

Kanal Türk AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Ġnternet

Haber Jet

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

TV

Yirmidört
TV

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Ġnternet

T 24

AA - Sevil Çelik

10 Eylül
2010

Ġnternet

Forum
Genel

AA - Sevil Çelik

13 Eylül
2010

Ġnternet

Gaziantep
Haberlar

AA - Sevil Çelik

13 Eylül
2010

TV

TV 8

AA - Sevil Çelik

13 Eylül
2010

Ġnternet

Medya
Meclisi

AA - Sevil Çelik

13 Eylül
2010

Ġnternet

e-kolay

AA - Sevil Çelik

28 Eylül
2010

Gazete

Ankara
Son Söz

AA - Sevil Çelik

30 Eylül
2010

AA - Sevil Çelik

Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
Bebek sahibi
olmaca
araĢtırma Umutcan
(K.A) röportaj
PYDM Haberi
S.A'nın
deĢifresi
sonrasında
düzeltme
Çiğdem
ġimĢek - Kız
Kulesiii

Gazete

Yeni Asır

Filiz Ġçke

Ekim
Sayısı

Dergi

Marie
Clarie

Eda Göklü

1 Ekim
2010

Gazete

Züccaciye
Life Tech

Kısa Film
YarıĢması

1 Ekim
2010

Gazete

Dağıtım
Kanalı

Kısa Film
YarıĢması

2 Ekim
2010

Gazete

Bugün

Kısa Film
YarıĢması

Sabah
Günaydın
YeĢil
Gazete

Kısa Film
YarıĢması
PYD Ekim
bülten sayısı

Hürses

Kısa Film
YarıĢması

4 Ekim
2010
5 Ekim
2010
6 Ekim
2010

Gazete
Ġnternet

Gazete

HIV‘li ama o bir
baba

http://www.haberinyeri.net/Saglik/HIV%E2%80
%99li-ama-o-bir-baba_83939.html

"HIV Pozitif"li
babadan sağlıklı
çocuk

http://www.kanalturk.com.tr/haber-detay/32835aids-li-babadan-saglikli-cocuk-yasamhaberi.aspx

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı

http://www.haberjet.com/NewsDetail.aspx?New
sID=724251

HIV pozitif
babanın sağlıklı
bebek mutluluğu

http://www.yirmidort.tv/saglik/hiv-pozitif-babaninsaglikli-bebek-mutlulugu-haber-9579.htm

HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
http://t24.com.tr/haberdetay/97221.aspx
sağlıklı doğdu
HIV virüsü taĢıyor
ama bebeği
sağlıklı oldu

http://www.forumgenel.com/Thread-hiv-virusutasiyor-ama-bebegi-saglikli-oldu-2936?pid=5538

AĠDSli Babanın
Bebeği Oldu

http://www.gaziantephaberler.com/detay.php?id
=12325

HIV'li Babanın
Sağlıklı Bebeği
Oldu

http://www.tv8.com.tr/Haber/hdetay.asp?hid=76
56

Kendisi AIDS'li
ama bebeği değil

http://www.medyameclisi.com/kendisi-aidsliama-bebegi-degil.htm

'HIV Pozitif'
babanın sağlıklı
çocuğu oldu

http://haber.ekolay.net/Haber/9/733955/hiv+pozi
tif+babanin+saglikli+cocugu+oldu.aspx

Pozitif YaĢam için
Destek

Küpür

HIV ve AIDS
birbirinden
farklıdır

http://yeniasir.com.tr/Sarmasik/Yazarlar/filiz_ick
e/2010/09/30/hiv_ve_aids_birbirinden_farklidir

Pozitif YaĢamlar

Küpür

Sinbo genç
sinemacıları
ödüllendirdi
Sinbo genç
sinemacılara katkı
Sinbo genç
sinemacıları
ödüllendirdi
En iyi kısa filmlere
ödül
Pozitif Bir Ekim
Bülteni…
Sinbo, genç
sinemacıları
öd,lleri ile
buluĢturdu

Küpür
Küpür
Küpür
Küpür
http://yesilgazete.org/2010/10/05/11923/
Küpür
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Ġnternet

NTVMSNB
Tülay Sağlam
C

Fatih Akdan
Fotoğraf
Sergisi

―Buradan
Yetkililere
Süslenmek
Ġstiyoruz‖

7 Ekim
2010

Gazete

Hürriyet
Kampüs

Bülent Ovacık

Fatih Akdan
Fotoğraf
Sergisi

HIV/AIDS
Hareketi

7 Ekim
2010

Ġnternet

Trandus

Perma G.
Abasıyanık

Fatih Akdan
Fotoğraf
Sergisi

7 Ekim
2010

Ġnternet

Elit Kadın

7 Ekim
2010

Ġnternet

Ġhlas son
Dakkika

7 Ekim
2010

Ġnternet

Edirne
Haberci

7 Ekim
2010

Gazete

AkĢam

8 Ekim
2010

Gazete

Sabah

Pervin Mete

11 Ekim
2010

Ġnternet

YeĢil
Gazete

Murat Köylü

14 Ekim
2010

Ġnternet

Ceren Kalı
Blog

Ceren Kalı

15 Ekim
2010

Ġnternet

Cüneyt
Aral Blog

Cüneyt Aral

15 Ekim
2010

Ġnternet

Garanti
Emeklilik

15 Ekim
2010

Ġnternet

Time out
Ġstanbul

15 Ekim
2010

Ġnternet

Cafe Ruj

16 Ekim
2010

Gazete

Milliyet
Cadde

18 Ekim
2010

TV

NTV

Gece Gündüz

18 Ekim
2010

Ġnternet

BĠANET

Mustafa SütlaĢ

19 Ekim
2010

Gazete

Hürriyet

23 Ekim
2010

Gazete

Sabah

23 Ekim
2010

Gazete

AkĢam

7 Ekim
2010

Fisun
Yalçınkaya

―Buradan
Yetkililere
Süslenmek
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
Bu da HIV'lı
PYDM Haberi
dayanıĢması
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
―Buradan
Fatih Akdan
Yetkililere
Fotoğraf
Süslenmek
Sergisi
Ġstiyoruz‖
Fatih Akdan
AĠDS için
Fotoğraf
'süslenenler' kitap
Sergisi
oluyor
Fatih Akdan
Fotoğraf Sergisi

Kadın maskara
sürerken ağzını
açıyor….

http://www.ntvmsnbc.com/id/25138649/

http://www.trendus.com/haberler/55/vesaire/kate
gorisi/6182/buradan_yetkililere_suslenmek_istiy
oruz.htm
http://www.elitkadin.net/―buradan-yetkilileresuslenmek-istiyoruz‖.html

http://www.ihlassondakika.com/haberdetay.php?
id=317781

http://www.edirnehaberci.com/―buradanyetkililere-suslenmek-istiyoruz‖/
http://www.aksam.com.tr/2010/10/07/haber/sagli
k/1732/―buradan_yetkililere_suslenmek_istiyoru
z‖.html
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/10/08/bu_
da_hivli_dayanismasi
http://yesilgazete.org/2010/10/11/buradanyetkililere-suslenmek-istiyoruz/

http://blog.cerenkali.com/2010/10/buradanyetkililere-suslenmek-istiyoruz.html

http://cneytayral.blogspot.com/2010/10/fatihakdanin-sergisi-01-kasima-kadar.html

http://www.hobimlemutluyum.com/haber/3528/3/
0/yetkililere-suslenmek-istiyorlar.aspx

http://www.timeoutistanbul.com/e9212/sanat/bur
adan_yetkililere_suslenmek_istiyoruz

http://www.hurriyet.com.tr/kultursanat/etkinlik/16076918.asp?gid=282
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/10/16/HaberDet
ay/1302138/BURADAN_YETKiLiLERE__SUSL
ENMEK_iSTiYORUZ
http://www.facebook.com/video/video.php?v=17
0314826316655&ref=mf#!/video/video.php?v=1
70314826316655
http://bianet.org/bianet/bianet/123500-bugunyarin-bu-hafta

http://www.hurriyet.com.tr/kultursanat/etkinlik/16076918.asp?gid=282
http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/sergi/2010
/10/23/aids_icin_suslenenler_kitap_oluyor
Küpür
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27 Ekim
2010

4 Kasım
2010

4 Kasım
2010

Dergi

TV

Alem

Fatih Akdan
Fotoğraf
Sergisi

Meclis TV

TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
(Zafer Üskül)
ile görüĢme

Gazete

Resmi
Gazete

4 Kasım
2010

Ġnternet

Meclis
Haber

6 Kasım
2010

Gazete

Mersim
Ġmece

11 Kasım
2010

Gazete

Resmi
Gazete

11 Kasım
2010

Ġnternet

Meclis
Haber

11 Kasım
2010

Ġnternet

TBMM

11 Kasım
2010

TV

TRT3 Meclis TV

TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
(Zafer Üskül)
ile görüĢme
TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
(Zafer Üskül)
ile görüĢme
TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
(Zafer Üskül)
ile görüĢme
AB Projesi KEFE sunum
/Pınar Öktem
- Murat Köylü
- Çiğdem
ġimĢek
AB Projesi KEFE sunum
/Pınar Öktem
- Murat Köylü
- Çiğdem
ġimĢek
AB Projesi KEFE sunum
/Pınar Öktem
- Murat Köylü
- Çiğdem
ġimĢek
AB Projesi KEFE sunum
/Pınar Öktem
- Murat Köylü
- Çiğdem
ġimĢek
AB Projesi KEFE sunum
/Pınar Öktem
- Murat Köylü
- Çiğdem
ġimĢek

11 Kasım
2010

Gazete

Cumhuriye
Sevil
t - Ankara

11 Kasım
2010

internet

Muhakeme

AB Projesi KEFE sunum

11 Kasım
2010

internet

ETHA
Ajans

AB Projesi KEFE sunum

11 Kasım
2010

internet

Haber 5

AB Projesi KEFE sunum

11 Kasım
2010

internet

Memurlar
Net

AB Projesi KEFE sunum

11 Kasım
2010

internet

Son
Haberler

AB Projesi KEFE sunum

Ka-Der

AB Projesi KEFE sunum

11 Kasım
2010

internet

―Buradan
Yetkililere
Süslenmek
Ġstiyoruz‖
TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
BaĢkanı PYD
hakkında görüĢ
bildirdi
POZTĠF YAġAM
DERNEĞĠ
HEYETĠ
TBMM'DE...

http://www.resmigazete.org/gundem/duyurular/tbmm/pozitifyasam-dernegi-heyeti-tbmmde.html

POZTĠF YAġAM
DERNEĞĠ
HEYETĠ
TBMM'DE...

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/hab
er_portal.aciklama?p1=104453

Uskül, Alman
heyetini ağırladı

Küpür

TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu

http://www.resmigazete.org/gundem/duyurular/tbmm/tbmmkadin-erkek-firsat-esitligi-komisyonu.html

TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/hab
er_portal.aciklama?p1=104614

Komisyonlar
Gündemi

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kkarmd.ko
misyon_gundem

HIV ile
yaĢayanların
haklarına yönelik
savunuculuk
projesi
TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu
TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu
TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu
Meclis'in bugünkü
gündemi belli oldu
TBMM Kadın
Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonu
TBMM KADIN
ERKEK FIRSAT
EġĠTLĠĞĠ
KOMĠSYONU KOTA
KONUSUNDA
BĠLGĠLENDĠRĠLDĠ

http://www.muhakeme.net/chp-erdogandanozur-dilemesini-istedi-t43575.html
http://www.etha.com.tr/Haber/2010/11/11/guncel
/etha-gundem-11-kasim-2010/
http://www.haber5.com/chp-erdogandan-ozurdilemeli-haberi-106451.aw
http://www.memurlar.net/haber/181206/
http://www.sonhaberler.com/haber/kadinlardanozur-dilemeli-60837.htm
http://www.kader.org.tr/tr/container.php?act=sayfa&id00=113
&id01=96
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12 Kasım
2010

Gazete

Günlük

AB Projesi KEFE sunum

12 Kasım
2010

Ġnternet

Tüm
Gazeteler

DSÖ Raporu
(Eylül 2010)

12 Kasım
2010

Ġnternet

Medical
Tribune

DSÖ Raporu
(Eylül 2010)

13 Kasım
2010

Gazete

Cumhuriye
Sevil Arınan
t

14 Kasım
2010

internet

Silifke
Haber

AB Projesi KEFE sunum
TBMM Ġnsan
Hakları
Komisyonu
(Zafer Üskül)
ile görüĢme

Gazete

Milliyet

AB Projesi

Ġnternet

Haberayna

AB Projesi

20 Kasım
2010

Gazete

Hürriyet
Kampüs

23 Kasım
2010

Gazete

Gaziantep
Hakimiyet

25 Kasım
2010

Gazete

Posta
Demir
Park

25 Kasım
2010

TV

TRT3

25 Kasım
2010

internet

Sağlığım
için herĢey

26 Kasım
2010

Radyo

Müjde FM

26 Kasım
2010

internet

Sosyal
DeğiĢim
Derneği

28 Kasım
2010

internet

Adana
Haber

29 Kasım
2010

Gazete

29 Kasım
2010

Ġnternet

29 Kasım
2010

18 Kasım
2010
18 Kasım
2010

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü 2010
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü GAZĠANTEP
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ZONGULDA
K
AB Projesi TBMM soru
önergemiz
okundu
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
PYD ĠletiĢim
sorumlusu
Çiğdem
ġimĢek
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
Atalay YALINIZ

Haber
Türk
ODTÜ
Biyoloji ve
Genetik
Topluluğu

Özlem Yılmaz

Gazete

Adana
Haber

Atalay Yalınız

29 Kasım
2010

internet

Sağlığım
için herĢey

Esra
KazancıbaĢı

29 Kasım
2010

Ġnternet

BĠANET

29 Kasım
2010

Ġnternet

NTV
MSNBC

29 Kasım
2010

Ġnternet

Marketing
Türkiye

Özür dilemek Ģık
olmazmıĢ
DÜġÜK VE ORTA
GELĠRLĠ
ÜLKELERDE HIV
TEDAVĠSĠNE
ERĠġĠM RAPORU
DÜġÜK VE ORTA
GELĠRLĠ
ÜLKELERDE HIV
TEDAVĠSĠNE
ERĠġĠM RAPORU
Meclis'te eĢitlik
istemi
Almanya Ġnsan
Hakları Sorumlusu
ve Pozitif YaĢam
Derneğinden
Üskül'e ziyaret
Milletvekillerine
HIV/AIDS broĢürü
TBMM'ye AIDS
broĢürü
Ajanda > 1 Aralık
Dünya AIDS Günü
Ġçin Özel Gece
HIV virüsünü
anlattılar

Küpür

http://www.tumgazeteler.com/?a=6477915

http://medical-tribune.com.tr/content/dunyasaglik-orgutu-dusuk-ve-orta-gelirli-ulkeler-dehiv-tedavisine-erisim-raporunu-yayinlad
Küpür

http://www.silifkehaberler.web.tr/haber_detay.as
p?haberID=2221

http://www.haberayna.com/Saglik-TBMMyeAIDS-brosuru_53058.html
http://www.hurriyetkampus.com/1-aralik-dunyaaids-gunu-icin-ozel-gece.aspx?pageID=238&nID=3804
Küpür

Dünya AIDS Günü
Küpür
Etkinlikleri

Gaye Erbatur'un
soru önergesi

Görüntüsü var

1 Aralık Dünya
AIDS Günü
Etkinlikleri

http://www.sagligimicinhersey.com/SaglikHaber
_Detay_745_1_01_Aralik_Dunya_AIDS_Gunu_
Etkinlikleri.html

1 Aralık Dünya
AIDS Günü
etkinlikleri

Ses kaydı var

1 Aralık: Dünya
AIDS Günü

http://www.sosyaldegisim.org/2010/12/1-aralikdunya-aids-gunu/

POZĠTĠF
BAKIYORUZ- 1
Aralık

http://www.adanahaber.com/yazidetay.asp?yazii
d=2335
Küpür

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

1 Aralık Dünya
http://biyogen.metu.edu.tr/duyuru/1-aralikAIDS Günü (2010) dunya-aids-gunu-2010
Pozitif Bakıyoruz 1 Aralık

http://www.adanahaber.com/yazidetay.asp?yazii
d=2335

"Pozitif Bak! HIV
Hepimizi
ilgilendirir"
Pozitif YaĢam
Derneği: HIV
Hepimizi
Ġlgilendirir

http://www.sagligimicinhersey.com/KoseYazisi_
Detay_40_Pozitif_Bak_HIV_Hepimizi_Ilgilendirir
.html
http://www.bianet.org/bianet/toplum/126309pozitif-yasam-dernegi-hiv-hepimizi-ilgilendirir

AIDS için
‗ses‘leniyorlar…

http://www.ntvmsnbc.com/id/25154523/

AIDS için
‗ses‘leniyorlar…

http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/
NewsDetailed.aspx?id=17899
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29 Kasım
2010

Radyo

TRT
Ankara

Ġnternet

T24

Selin Ongun

Ġnternet

Demokrat
Haber

T24'tan alıntı

29 Kasım
2010

Ġnternet

Ġyi Gazete

29 Kasım
2010

Ġnternet

AteĢ
Hırsızı

30 Kasım
2010

Gazete

Ankara
Kırmızı
Beyaz

30 Kasım
2010

Gazete

Kıbrıs
GüneĢ

30 Kasım
2010

Ġnternet

TOG

1 Aralık
2010

Radyo

Power Fm

1 Aralık
2010

Radyo

Dinamo
FM

1 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet
Kampüs

Bülent Ovacık

1 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet

Nasrin ÇoĢkun
/DHA

1 Aralık
2010

Gazete

Sabah

Miray Uçar

1 Aralık
2010

internet

Cafe Ruj

Miray Uçar

1 Aralık
2010

internet

Miray Uçar
Miray Uçar
Blog

29 Kasım
2010
29 Kasım
2010

1 Aralık
2010

internet

EurActiv

Nejat Ünlü
Röportaj
veriyor
Ardacan ile
röportaj
Ardacan ile
röportaj
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
Cenk Soyer
konuk…

Ebülfez
DemirdaĢ,
Mecbure Gül
Öztürk (MĠHA)

PYD radyo
spotu
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü EGEHAUM
Deniz
Gökengin
açıklama

Türkiye'de AIDS
olmak
Türkiye'de AIDS
olmak

Pozitif YaĢam
Derneği: HIV
Hepimizi
Ġlgilendirir

http://www.ateshirsizi.com/pozitif-yasamdernegi-hiv-hepimizit14259.html?s=262e1b2c153788a59de8679363
751913&amp;

AIDS için
sesleniyorlar

Küpür

AIDS günü
dolayısıyla ortak
etkinlik
Pozitif Bak! HIV
hepimizi
ilgilendiriyor...

1 Aralık
2010

Ġnternet

Kadın
Magazin

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

1 Aralık
2010

internet

Galatasara
y Rotaract Burak Bekar
Blog

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

1 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet

1 Aralık
2010

Gazete

Samsun
Halk

1 Aralık
2010

internet

Son
Dakika

1 Aralık
2010

internet

SavaĢ
KarĢıtları

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
SAMSUN
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık Dünya
AIDS Günü
(2010)

http://www.tog.org.tr/abs/templates/sayfa.asp?ar
ticleid=1767&zoneid=57

Pozitif Bakıyoruz

http://www.hurriyetkampus.com/Default.aspx?P
ageID=238&nID=4164

Dünyada 29 Yıldır
bitmeyen salgın:
AIDS

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/16417227.as
p

1 Aralık HIV
gerçeğine ―Pozitif‖
bakma günü

HaberX

Küpür

http://www.basintakipmerkezi.com/wmv/011220
1 Aralık Dünya
10/EFDD1B37-75DD-4082-9A71AIDS Günü (2010)
2EEC878CA06D.wma
1 Aralık Dünya
AIDS Günü (2010)

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

internet

http://demokrathabertr.wordpress.com/2010/11/
30/turkiyede-aids-olmak-ne-demek/
http://www.iyigazete.com.tr/aids-icinsesleniyorlar-3-9-1343

G.P (Kız
Kulesiii)
Röportaj
G.P (Kız
Kulesiii)
Röportaj

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

http://www.t24.com.tr/haberdetay/113710.aspx

AIDS için
‗ses‘leniyorlar…

EĢimi bana HIV
bulaĢtırdığı için
asla suçlamadım
EĢimi bana HIV
bulaĢtırdığı için
asla suçlamadım
EĢimi bana HIV
bulaĢtırdığı için
asla suçlamadım

G.P (Kız
Kulesiii)

1 Aralık
2010

Anadolu Haber
Ajansı

1 Aralık Dünya
AIDS Günü (2010)

DÜNYA AIDS
GÜNÜ'NDE
BEYOĞLU'NDA
YÜRÜYÜġ
Taksim‘de Dünya
AIDS günü
yürüyüĢü
1 Aralık Dünya
AIDS Günü –
Galatasaray
Rotaract Kulübü
Taksim'de Dünya
AIDS günü
yürüyüĢü

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/12/01/esi
mi_hic_suclamadim
http://www.caferuj.com.tr/fotohaber/saglik/esimi
_bana_hiv_bulastirdigi_icin_asla_suclamadim?t
c=12&page=1
http://mialavitaebella.blogspot.com/2010/12/hangimiz-hivpozitif.html
http://www.euractiv.com.tr/ab-veturkiye/article/1-aralk-hiv-gereine-pozitif-bakmagn-013664
http://www.haberx.com/dunya_aids_gununde_b
eyoglunda_yuruyus(17,n,10516252,157).aspx
http://www.kadinmagazin.net/taksimde-dunyaaids-gunu-yuruyusu.html
http://blog.galatasarayrotaract.org/2009/12/1aralik-dunya-aids-gunu-galatasaray-rotaractkulubu/
http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/164224
54.asp?gid=373

YÖNDER KIRMIZI
KURDALE
Küpür
DAĞITTI
1 Aralık Dünya
AIDS Günü

http://www.sondakika.com/haber-1-aralik-dunyaaids-gunu-12-2390245/

1 Aralık Dünya AIDS
Günü: HIV/AIDS
Herkesi Ġlgilendir!

http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTip
ID=5&ArsivAnaID=60505&ArsivSayfaNo=1
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1 Aralık
2010

internet

Medical
Tribune

1 Aralık
2010

internet

RT Haber

1 Aralık
2010

internet

EskiĢehirc
e

1 Aralık
2010

Ġnternet

Sade
Haberler

1 Aralık
2010

Gazete

Son Haber

1 Aralık
2010

Gazete

Sakarya
Gazetesi

1 Aralık
2010

Gazete

Halk
Gazetesi

1 Aralık
2010

Gazete

Haber
Gazetesi

1 Aralık
2010

internet

Jiyan

1 Aralık
2010

internet

Emek
Dünyası.
Net

1 Aralık
2010

internet

NTVMSNB
C

1 Aralık
2010

internet

Selçuk Ünv.
Meram Tıp
Mram Tıp Fak.
Fak.
Hastanesi

1 Aralık
2010

Gazete

Milliyet

DHA - Uğur Can

1 Aralık
2010

Gazete

Radikal

Umay AktaĢ

1 Aralık
2010

Gazete

Turk Time

Radikal'den
alıntı

1 Aralık
2010

Gazete

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

1 Aralık
2010

Gazete

Milliyet
Cadde

AyĢegül
Aydoğan

1 Aralık
2010

Gazete

Haber Jet

Ġstanbul - ĠHA

1 Aralık
2010
1 Aralık
2010

Gazete
Gazete

Cumhuriye
t
Cumhuriye
t - Ankara

1 Aralık
2010

Gazete

Cumhuriye
t

1 Aralık
2010

Gazete

Cumhuriye
t

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü - ĠZMĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ESKĠġEHĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ESKĠġEHĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ESKĠġEHĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ESKĠġEHĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü SAMSUN
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü SAMSUN
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
UNAIDS
2010 Küresel
Rapor
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
Röportaj:
Murat Köylü Ertuğrul
Röportaj:
Murat Köylü Ertuğrul

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü - Nejat
Ünlü
açıklama
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

1 Aralık Dünya
AIDS Günü

http://www.medical-tribune.com.tr/content/1aralik-dunya-aids-gunu

Bugün Dünya
Aids günü
davetlisiniz

http://www.rthaber.com/Yar%C4%B1n_D%C3%
BCnya_Aids_g%C3%BCn%C3%BC_davetlisini
z-haber-3817---.html

1 Aralık Dünya
AIDS Günü

http://www.eskisehirce.com/haber_eskisehir_det
ay.asp?id=3437

'1 Aralık Dünya
Aıds Günü'

http://www.sadehaberler.com/1_aralik_dunya_ai
ds_gunu_haberi_205049.aspx

AIDS için
toplandılar

http://www.sonhaber.com.tr/haber.asp?id=3021
3&kategori=1

AIDS tehlikesi
büyüyor

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/haber_detay.
asp?gorus=124515&hab=AIDS+tehlikesi+b%C3
%BCy%C3%BCyor

YÖNDER KIRMIZI
http://www.halkgazetesi.com.tr/news_detail.php
KURDALE
?id=23829
DAĞITTI
AIDS Günü

http://www.habergazetesi.com.tr/haberdetay.ph
p?katID=1&id=73057

HIV‘le yaĢayanlar
yalnız değil!

http://jiyan.us/2010/12/01/hivle-yasayanlaryalniz-degil/

AIDS gününde
'korkmayın'
çağrısı
AIDS'te
gülümseten
geliĢme
1 Aralık Dünya
AIDS Günü
AIDS‘e dikkat
çekme karnavalı
Cezaevinde HIV
pozitif mahkûma
ilaç bile yok
Cezaevinde HIV
pozitif mahkûma
ilaç bile yok
Bugün Dünya
AIDS Günü.
Dünyada Azalıyor
Bizde artıyor
Dünyada AIDS
Gerçeği. AIDS
Günü kutlu olsun
Arzu Yanardağ,
Dünya AIDS Günü
yürüyüĢünde
AIDS için
sesleniyorlar

http://emekdunyasi.net/ed/toplum-yasam/10173aids-gununde-korkmayin-cagrisi
http://www.ntvmsnbc.com/id/25155537/

http://www.meramtip.com.tr/1aralikaidsgunu.asp
http://www.milliyet.com.tr/aids-e-dikkat-cekmekarnavali/yasam/haberdetay/02.12.2010/132100
8/default.htm?ref=SolDigerHaberler
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=
RadikalDetay&ArticleID=1030905&Date=02.12.
2010&CategoryID=77
http://www.turktime.com/haber/Cezaevinde-HIVPozitif-Mahk%C3%BBma-Ilac-Bile-Yok-/114993
http://cadde.milliyet.com.tr/2010/12/01/HaberDet
ay/1320616/DUNYADA_AZALIYOR_BiZDE_AR
TIYOR
Küpür
http://www.haberjet.com/NewsDetail.aspx?New
sID=743490
Küpür
Küpür

Çağın vebası
yayılıyor

Küpür

Dünya AIDS
Gününde
Beyoğlu'nda yürüyüĢ

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=195624
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1 Aralık
2010

Ġnternet

Çanakkale
Olay

1 Aralık
2010

Gazete

Antalya
Gündem

1 Aralık
2010

Ġnternet

Çayyolu

1 Aralık
2010

Ġnternet

Attabot

1 Aralık
2010

Ġnternet

Attabot

1 Aralık
2010

Ġnternet

Forum
Saukampu
s

Gazete

Star

1 Aralık
2010
1 Aralık
2010
1 Aralık
2010
1 Aralık
2010
1 Aralık
2010
1 Aralık
2010

Gazete
Gazete

Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi

Star - Ġzmir

Ġnternet

Haber Oku Özlem Yutçu

Gazete

AkĢam

1 Aralık
2010

Gazete

Yerel
Posta

ĠHA

1 Aralık
2010

Ġnternet

Haber X

Ġstanbul - ĠHA

1 Aralık
2010

Ġnternet

Net
Gazete

Ġstanbul - ĠHA

1 Aralık
2010

Ġnternet

Ġhlas
Haber
ajansı

Erhan Yılmaz

1 Aralık
2010

Ġnternet

Meclis
Haber

1 Aralık
2010

internet

Resmi
Gazete

1 Aralık
2010

internet

Aktif Haber ĠHA

1 Aralık
2010

internet

AIDS ve
Biz

1 Aralık
2010

internet

Haber Link

1 Aralık
2010

internet

Gazete 5

1 Aralık
2010

internet

Ogün
Haber

1 Aralık
2010

internet

Anka
Hukuk
Portalı

internet

Düzce
Gençlik
Meclisi

1 Aralık Dünya AIDS
Günü

http://www.canakkaleolay.com/details.asp?id=6
4167

Dünya AIDS Günü
dolayısıyla
Antalya'da yürüyüĢ
düzenlendi.

http://gundemantalya.com/haber/-1-AralikDunya-Aids-Gunu/370527

AIDS için
'ses'leniyorlar...

http://www.cayyolu.com.tr/haber/AIDS-icin-sesleniyorlar-/43724

Ġlginç Dünya AIDS
günü yürüyüĢü

http://www.attabot.com/haber/ilginc-dunya-aidsgunu-yuruyusu-3428984/

Arzu Yanardağ
Dünya AIDS Günü
yürüyüĢünde

http://www.attabot.com/haber/14-00-arzuyanardag-dunya-aids-gunu-yuruyusunde3427758/

Kırmızı Kurdeleni
Tak: BUGÜN
DÜNYA AIDS GÜNÜ

http://www.forum.saukampus.com/printthread.p
hp?tid=187

Özlem Yurtçu

Star Adana
Star Ankara

Gazete

1 Aralık
2010

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ ANTALYA
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

(Kız Kulesiii)
HIV ‗pozitif‘ aĢk
Yusuf (Drsun)

http://www.stargazete.com/mobil/guncel/hivpozitif-ask-haber-312652.mob

(Kız Kulesiii)
HIV ‗pozitif‘ AĢk
Yusuf (Drsun)

http://www.haberoku.net/haber/110708-hivpozitif-ask.html
http://www.aksam.com.tr/dunya-aids-gunu-icinyuruduler--498h.html

Dünya AIDS Günü
için yürüdüler
Beyoğlu'nda AIDS
dikkat çekmek için
yürüdüler
DÜNYA AIDS
GÜNÜ'NDE
BEYOĞLU'NDA
YÜRÜYÜġ
Arzu Yanardağ,
Dünya AIDS Günü
yürüyüĢünde

TBMM Sağlık
Komisyonu
sunumu
TBMM Sağlık
Komisyonu
sunumu Pınar Öktem
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü - ĠZMĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü DÜZCE

http://www.yerelposta.com/20101201/beyoglund
a_aids_dikkat_cekmek_icin_yuruduler.html
http://www.haberx.com/dunya_aids_gununde_b
eyoglunda_yuruyus(17,n,10516252,157).aspx
http://www.netgazete.com/News/743490/arzu_y
anardag_dunya_aids_gunu_yuruyusunde.aspx

Beyoğlu'nda AIDS
yürüyüĢü

http://www.iha.com.tr/haber/detay.aspx?nid=148
440&cid=11

TBMM SAĞLIK,
AĠLE, ÇALIġMA VE
SOSYAL ĠġLER
KOMĠSYONU...

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/hab
er_portal.aciklama?p1=104913

TBMM SAĞLIK,
AĠLE, ÇALIġMA VE
SOSYAL ĠġLER
KOMĠSYONU

http://www.resmigazete.org/gundem/duyurular/tbmm/tbmmsaglik--aile--calisma-ve-sosyal-islerkomisyonu.html

1 Aralik Dünya
AIDS Günü...

http://www.aktifhaber.com/1-aralik-dunya-aidsgunu...-361549h.htm

1 Aralik Dünya
AIDS Günü...

http://www.aidsvebiz.com/modules.php?name=
News&op=NEArticle&sid=12

Bugün 1 Aralık
Dünya AIDS
günü.

http://www.haberlink.com/haber.php?query=564
29

Gençlere AĠDS
eğitimi

http://www.gazete5.com/haber/dunya-aidsgunu-etkinlikleri-1-aralik-201-63294.htm

Beyoğlu'nda AIDS
yürüyüĢü

http://www.ogunhaber.com/haberler/guncel/442
13-beyoglunda-aids-yuruyusu.html

1 Aralik Dünya
AIDS Günü...

http://www.ankahukuk.com/index.php?option=co
m_myblog&show=1-aralik-da-nya-aids-ga-na.html&Itemid=65

1 Aralık Dünya
AIDS Günü
Sesleniyoruz:
POZĠTĠF BAK!
HIV Hepimizi
ilgilendirir…

http://duzcegenclikmeclisi.org/faaliyetler/120-1aralik-dunya-aids-gunu.html
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1 Aralık
2010

TV

BRT

ANA HABER

1 Aralık
2010

TV

CNNTURK

GÜNE
MERHABA

Bugün 1 Aralık
Dünya AIDS
Ġzle / Dinle
günü.
1 ARALIK DÜNYA
Ġzle / Dinle
AIDS GÜNÜ.

1 Aralık
2010

TV

CNNTURK HABERLER

1 Aralık
2010

TV

CNNTURK HABERLER

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ

1 Aralık
2010

TV

HABERTU
RK

1 GÜN

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ

1 Aralık
2010

TV

HABERTU
RK

ANA HABER

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ

1 Aralık
2010

TV

KANALD

GÜNAYDIN

1 Aralık
2010

TV

KOCAELĠ
TV

ANA HABER

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü

1 Aralık
2010

TV

NTV

ANA HABER

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ.

1 Aralık
2010

TV

SKYTURK

SON NOKTA

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ

1 Aralık
2010

TV

TRT
HABER

HABERLER

TBMM'DE DE
ELE ALINDI

1 Aralık
2010

TV

TRT
HABER

HABERLER

TBMM'DE DE
ELE ALINDI Deniz
Gökengin

1 Aralık
2010

TV

TV NET

ANA HABER

1 Aralık
2010

TV

HABERTU
RK

GÜN ORTASI

1 Aralık
2010

TV

HABERTU
RK

HABERTÜRK
GÜNDEM

1 Aralık
2010

TV

KANAL B

ANA HABER

POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ GENEL
KOORDĠNATÖRÜ
NEJAT ÜNLÜ ĠLE
SÖYLEġĠ.
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ GENEL
KOORDĠNATÖRÜ
NEJAT ÜNLÜ ĠLE
SÖYLEġĠ.
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ GENEL
KOORDĠNATÖRÜ
NEJAT ÜNLÜ ĠLE
SÖYLEġĠ.
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, NEJAT
ÜNLÜ, BEYOĞLU,
MUZAFFER
FĠNCANCI, ARZU
YANARDAĞ,
Bahadır Ceylan
Bugün 1 Aralık
dünya AIDS günü
Toplum Gönüllüleri
Vakfı Kocaeli
Topluluğu üyesi bir
grup genç Kocaeli
Merkez Sabri Yalın
Parkı'nda HIV
virüsüne karĢı
vatandaĢları
bilinçlendirmek için
stand açtı.
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, NEJAT
ÜNLÜ, BEYOĞLU,
MUZAFFER
FĠNCANCI, ARZU
YANARDAĞ,
BEYOĞLU,
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, ARZU
YANARDAĞ
DÜNYA AIDS GÜNÜ
TBMM'DE DE ELE
ALINDI. SAĞLIK
KOMĠSYONU,
DÜNYA AIDS GÜNÜ
TBMM'DE DE ELE
ALINDI. TAGS:
SAĞLIK
KOMĠSYONU,
SAĞLIK, SAĞLIK
BAKANLIĞI 1 ARALIK DÜNYA
AIDS GÜNÜ. TAGS:
HIV, LOGO, AA,
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, NEJAT
ÜNLÜ, BEYOĞLU,
MUZAFFER
FĠNCANCI, ARZU
YANARDAĞ,
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, ĠST.
EĞĠTĠM VE
ARAġTIRMA
HASTANESĠ,
MUZAFFER
FĠNCANCI
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, ĠST.
EĞĠTĠM VE
ARAġTIRMA
HASTANESĠ,
MUZAFFER

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

FĠNCANCI
1 ARALIK DÜNYA
AĠDS GÜNÜ. TAKSĠM,

Ġzle / Dinle
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1 Aralık
2010

TV

SHOW TV

HERKES ĠÇĠN
SAĞLIK

1 Aralık
2010

TV

TRT TURK

DÜNYAMIZ
DETAY

1 Aralık
2010

TV

TV8

BU SABAH

2 Aralık
2010

TV

TRT
HABER

GÜN SONU

2 Aralık
2010

TV

HABER 24 24 SABAH

2 Aralık
2010

TV

HABER 24

MODERATÖR
GECE

2 Aralık
2010

TV

TRT
HABER

GÜN SONU

2 Aralık
2010

Gazete

Cumhuriye
t - Akdeniz

2 Aralık
2010

Gazete

Cumhuriye
t

2 Aralık
2010

Gazete

Takvim

2 Aralık
2010

Radyo

Radyo
Havan

2 Aralık
2010

Gazete

Cumhuriye Ġsanbul Haber
t
Servisi

2 Aralık
2010

Gazete

Medya 73

2 Aralık
2010

Ġnternet

Kaos GL

2 Aralık
2010

Gazete

Dokuz
Sütun

2 Aralık
2010

Gazete

Ege
Telgraf

2 Aralık
2010

Gazete

EskiĢehir

2 Aralık
2010

Gazete

Günlük
Evrensel

2 Aralık
2010

Gazete

Haber
Türk

2 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet
Ankara

2 Aralık
2010

Gazete

Sözcü

Ayda Bir

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ
1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ ANTALYA
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
PYDM
koordinatörü
Yasin
Erkaymaz
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

Erhan Yılmaz
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
TBMM Sağlık
Komisyonu
sunumu Pınar Öktem
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü - ĠZMĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ESKĠġEHĠR
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

Marmara Üniversitesi
Enfeksiyon ve Klinik
Mikrobiyoloji Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Volkan Korter
BUGÜN 1 ARALIK
DÜNYA AĠDS
GÜNÜ. GÖKHAN
YILDIRIMKAYA
DĠLEK LEYLA
MANÇU
BUGÜN DÜNYA
AIDS GÜNÜ. TAGS:
HIV, ARZU
YANARDAĞ, ĠHA
LOGO
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, ARZU
YANARDAĞ,
MUZAFFER
FĠDANCI
POZĠTĠF YAġAM
DERNEĞĠ, ARZU
YANARDAĞ,
MUZAFFER
FĠDANCI
BUGÜN DÜNYA
AIDS GÜNÜ. TAGS:
HIV, ARZU
YANARDAĞ, ĠHA
LOGO

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle
Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

Ġzle / Dinle

AIDS'e karĢı
yürüdüler

Küpür

AIDS'e karĢı
yürüdüler

Küpür

Beyoğlu'na AIDS
BulaĢtı…

Küpür

HIV ve AIDS / 1
Aralık Dünya
AIDS Günü

Kaydı var

Dünya AIDS
Günü'nde
Beyoğlu'nda
yürüyüĢ
Beyoğlu'nda Aıds
YürüyüĢü

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=195624

http://www.medya73.com/yazdir-1-424277.html

HIV Hepimizi
ilgilendirir!

http://www.kaosgl.com/icerik/hiv_hepimizi_ilgile
ndirir

"Türkiye, kan
ürünlerini kendi
ürertmeli"

Küpür

Gençlik
Meclisi'nden AIDS
bilgilendirmesi

Küpür

1 Aralık Dünya
AIDS Günü

Küpür

AIDS gününde
sokaklarda
"korkmayın"
çağrısı
Beyoğlu'nda
karnaval gibi
yürüyüĢ
Marjinalin değil
hepimizin sorunu

Küpür

Küpür
Küpür /
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/16426151.asp

Dünya AIDS Günü
için yürüyüĢler
Küpür /
düzenlendi

122

2 Aralık
2010

Gazete

Antalya

2 Aralık
2010

Gazete

Düzce
ManĢet

2 Aralık
2010

Gazete

Samsun
Halk 2

2 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet

2 Aralık
2010

Gazete

Ġstanbul
Gazetesi

2 Aralık
2010

Gazete

Posta

2 Aralık
2010

Gazete

Posta

2 Aralık
2010

Gazete

Yerel
Posta

2 Aralık
2010

Gazete

Radikal

2 Aralık
2010

Gazete

Sabah Akdeniz

Murat Sezer /
Reuters

Uğur Can / DHA

1 ARALIK
DÜNYA AIDS
GÜNÜ ANTALYA
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü DÜZCE
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü SAMSUN
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
TBMM Sağlık
Komisyonu
sunumu Pınar Öktem
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü AKDENĠZ

2 Aralık
2010

Ġnternet

Af Örgütü

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

2 Aralık
2010

Ġnternet

Alevizyon

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)

2 Aralık
2010

Radyo

YaĢam
Radyo

PYDM
koordinatörü
Yasin
erkaymaz

3 Aralık
2010

Radyo

Açık
Radyo

Pınar Öktem

3 Aralık
2010

TV

Kanal 9

Nejat Ünlü

3 Aralık
2010

Gazete

Bizim
Gazete

3 Aralık
2010

Gazete

Haber
Türk

3 Aralık
2010

Gazete

Milliyet
Cadde

3 Aralık
2010

Gazete

Ortadoğu

3 Aralık
2010

Gazete

Hürriyet
Kampüs

3 Aralık
2010

Gazete

Yeni Akit

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü KONYA
TBMM Sağlık
Komisyonu
sunumu Pınar Öktem
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü EDĠRNE
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü KONYA

AIDS'e karĢı
duyarlı olun

Küpür

Gençler stand açtı

Küpür

AIDS'e kurdeleli
uyarı

Küpür

AIDS sevmekle
bulaĢmaz

Küpür /
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/16427391_p.
asp

Beyoğlunda
yürüyüĢ

Küpür

AIDS'e pozitif bak

Küpür

Türkiye'de 4 bin
177 AIDS'li var

Küpür

Beyoğlu'nda AIDS
dikkat çekmek için
yürüdüler

http://www.yerelposta.com/20101201/beyoglund
a_aids_dikkat_cekmek_icin_yuruduler.html

Karnaval Gibi
AIDS YürüyüĢü

Küpür

AIDS'e karĢı
yürüyüĢ yaptılar

Küpür

1 Aralık Dünya
AIDS Günü:
POZĠTĠF BAK!
HIV Hepimizi
ilgilendirir…
TAKSĠMDE
DÜNYA AIDS
GÜNÜ
YÜRÜYÜġÜ
1 Aralık Dünya
AIDS Günü
1 Aralık Dünya
AIDS Günü
HIV/AIDS - 1
Aralık Dünya
AIDS Günü
Dünya AIDS
Günü'nde
yürüdüler

http://www.amnesty.org.tr/ai/node/1580

http://www.alevizyon.com/Saglik-TaksimdeDunya-AIDS-gunu-yuruyusu-2679.html

Kaydı var
Kaydı var

Küpür

Üniveristelilere
Küpür
bedava prezarvatif
AIDS ile yaĢam

Küpür

DurmuĢ: Türkiye,
kan ürünlerini
kendi üretmeli

Küpür

Bir prezervatif alır
mısınız?

Küpür

Konya Selçuk
Üniversitesi'nde
rezalet

Küpür
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3 Aralık
2010

Gazete

3 Aralık
2010

Gazete

3 Aralık
2010

Gazete

4 Aralık
2010

Ġnternet

4 Aralık
2010

Ġnternet

5 Aralık
2010

Gazete

7 Aralık
2010

Gazete

7 Aralık
2010

Ġnternet

8 Aralık
2010

Gazete

7 Aralık
2010

internet

7 Aralık
2010

internet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

9 Aralık
2010

Ġnternet

1 Aralık
Dünya AIDS
Günü ANKARA
1 Aralık
Ankara
Dünya AIDS
Ġlke
Günü ANKARA
1 Aralık
Dünya AIDS
Bursa
Günü Haber
TRBZON Ġftafar Köksal
1 Aralık
BiaMag
Mustafa SütlaĢ
Dünya AIDS
Günü (2010)
1 Aralık
ĠletiĢimciyi
Mustafa SütlaĢ
Dünya AIDS
z
Günü (2010)
Röportaj
Melek (Kız
Kulesiii)
Sabah
Tuluhan
Yusuf (Drsun)
Pazar
Tekelioğlu
- Ġsmet F
(ertuğrul) ve
Ġnci
1 Aralık
Ankara Ġl
Dünya AIDS
Gazetesi
Günü ANKARA
Hak ihlalleri
Sağlığım
Raporu için herĢey
2009
1 Aralık
Sabah
Dünya AIDS
Ankara
Günü ANKARA
Hak ihlalleri
Sağlığım
Raporu için herĢey
2009
Çağlar
1 Aralık
Yerlikaya
Çağlar Yerlikaya Dünya AIDS
Blog
Günü
Sosyal
Hak ihlalleri
DeğiĢim
Raporu Derneği
2009
Hak ihlalleri
NTVMSNB
Tülay Sağlam
Raporu C
2009
Hak ihlalleri
Medi
Raporu Magazin
2009
Hak ihlalleri
Ġhlas Son
Raporu Dakika
2009
Hak ihlalleri
Sağlıkta
Raporu Gündem
2009
Hak ihlalleri
Elit Kadın
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Raporu 2009
Hak ihlalleri
STGM
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Nefius
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Bürokrat
Raporu Haber
2009
Ankara
BaĢkent

Öğrencilere AIDS
semineri

Küpür

Gençler hayata
pozitif bakacak

Küpür

AIDS bilinenden
fazla

Küpür

HIV'e "Pozitif
Bakmak"

http://bianet.org/biamag/saglik/126388-hivepozitif-bakmak

HIV'e "Pozitif
Bakmak"

http://www.iletisimciyiz.com/index_detay.asp?bo
lum=makale&id=686

HIV pozitifiz, ama
eğer istersek
çocuk bile
yapabiliriz

http://www.sabah.com.tr/Pazar/2010/12/05/hiv_
pozitifiz_ama_eger_istersek_cocuk_bile_yapabil
iriz

Gençler hayata
pozitif bakacak

Küpür

HIV Pozitiflerin
Hak Ġhlalleri
Raporu

http://www.sagligimicinhersey.com/SizinKoseniz
_HastaHak_Detay_8_HIV_Pozitiflerin_Hak_Ihlal
leri_Raporu_.html

Gençler hayata
pozitif bakacak

Küpür

HIV pozitiflerin
Hak ihlalleri
Raporu

http://www.sagligimicinhersey.com/SizinKoseniz
_HastaHak_Detay_8_HIV_Pozitiflerin_Hak_Ihlal
leri_Raporu_.html

ÖNDER BORA
ĠLE RÖPORTAJ

http://caglaryerlikaya.blogspot.com/2010/12/ond
er-bora-ile-roportaj.html?spref=fb

HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri

http://www.sosyaldegisim.org/2010/12/hivpozitiflerin-yasadigi-hak-ihlalleri/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25158319/
http://www.medimagazin.com.tr/anasayfa/guncel/tr-hIv-pozitiflerin-yasadigi-hakihlalleri-1-11-31504.html
http://www.ihlassondakika.com/haberdetay.php?
id=335563

HIV Pozitif 2009
raporu

http://www.sagliktagundem.com/haber/hiv_poziti
f_2009_raporu.htm

HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri

http://www.elitkadin.net/hiv-pozitiflerin-yasadigihak-ihlalleri.html

HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri

http://www.stgm.org.tr/tr/manset/detay/hivpozitiflerin-yasadigi-hak-ihlalleri
http://nefius.com/news/story/1461215
http://www.burokrathaber.com/detay/hiv_pozitifl
erin_yasadigi_hak_ihlalleri-12689
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9 Aralık
2010

Ġnternet

Edirne
Haberci

9 Aralık
2010

Ġnternet

Haberdar

9 Aralık
2010

Ġnternet

Ġstihbarat
Biz

9 Aralık
2010

Ġnternet

Haberler e
Toplum

9 Aralık
2010

Ġnternet

Haber
Ajansım

14 Aralık
2010

TV

TRT Haber Merkez Haber

15 Aralık
2010

Ġnternet

Kaos GL

Seyhan Arman

16 Aralık
2010

Ġnternet

BĠANET

Mustafa SütlaĢ

16 Aralık
2010

Ġnternet

ĠletiĢciyiz

Mustafa SütlaĢ

16 Aralık
2010

Gazete

Milliyet
Cadde

28 Aralık
2010

internet

Mersin
üniv.

Aralık
Sayısı

Dergi

EGOISTE
KADINCA
DERGĠSĠ

Ocak
Sayısı

Dergi

Timeout

Özel Sayı
2010

Dergi

HIV Tedavi
Bülteni

Aralık
Sayısı

Dergi

TBMM
Bülten

Pınar
SERDAROĞLU

Hak ihlalleri
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Raporu 2009
Hak ihlalleri
Raporu 2009
Nejat Ünlü
konuk.
Telefon
konuğu Kız
Kulesiii

HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri
HIV pozitiflerin
yaĢadığı hak
ihlalleri

http://www.edirnehaberci.com/hiv-pozitiflerinyasadigi-hak-ihlalleri/
http://www.haberdar.com/haber/hiv-pozitiflerinyasadigi-hak-ihlalleri-2077650
http://www.istihbarat.biz/index.php/2010/12/09/h
iv-pozitiflerin-yasadigi-hak-ihlalleri/
http://haberler.etoplum.com/haber-hivpozitiflerin-yasadigi-hak-ihlalleri.html
http://www.haberajansim.com/saglik/hivpozitiflerin-ya%C5%9Fadigi-hak-ihlalleri

Ġzle / Dinle

Marmarista AIDS
Soku
HIV'le
Hak ihlalleri
YaĢayanlara
Raporu Pozitif
2009
BakılmamıĢ!
HIV'le
Hak ihlalleri
YaĢayanlara
Raporu Pozitif
2009
BakılmamıĢ!
Nefret suçları için
Nefret Suçları
elele
1 Aralık Dünya
AIDS Günü
Etkinlikleri
1 Aralık
Dünya AIDS
Günü / Pınar
Öktem ile
röportaj
1 Aralık
Dünya AIDS
Dünya AIDS Günü
Günü (2010)
1 Aralık
1 Aralık Dünya
Dünya AIDS
AIDS Günü
Günü (2010)
TBMM Sağlık
1 Aralık Dünya
Komisyonu
AIDS Günü
sunumu (38. sayfa)
Pınar Öktem

http://www.kaosgl.org/icerik/marmariste_aids_so
ku
http://bianet.org/bianet/medya/126649-hivleyasayanlara-pozitif-bakilmamis

http://www.iletisimciyiz.com/index_detay.asp?bo
lum=makale&id=702
Küpür
http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=4458

Küpür

http://egehaum.com/htbt.pdf

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dosya_p.in
dir?pDosyaAdi=F631345618_Bulten_167.pdf

6. Destekçilerimiz
BağıĢçı ve Sponsorlar





Gilead Türkiye
Janssen Cilag
Levi‘s
Hollanda Konsolosluğu
 FSA Fonu
 Matrakap Fonu






Açık Toplum Vakfı
MAC Kozmetik
BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS
Programı (UNAIDS)
Ve
Bireysel bağıĢlar…

Ortak

7.ĠĢ birliklerimiz
o

HIV Europe üyesi

o

o
o
o

European Community Advisory Board
European AIDS Treatment Group üyeliği
Stigma Index Türkiye ayağı yürütücüsü

o

Avrupa Komisyonu-Sivil Toplum Forumu
üyesi
HIVTRI ile ―Güney Doğu Avrupa‘da HIV
II: GeliĢim için beraber çalıĢmak‖
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Uluslararası KuruluĢlar ve Ağlar

o

o
o
o
o

o
o
o

Act-Up
AIDES
All Ukrainian Network of People Living with HIV
BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı
(UNAIDS)
BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Fonu (UNDP)
BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR)
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu(UNFPA)
EATG (European AIDS Treatment Group)
European Commission Civil Society Forum
Global Fund
GNP+ (The Global Network of People living with
HIV/AIDS)
HIV EUROPE
HIV in EUROPE
HIVTRI (HIV Treatment and Research Initiative)
THE SEEN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ulusal
Kurum ve KuruluĢlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Açık Toplum Vakfı
Beyoğlu Belediyesi
Canon
DKT International - Fiesta Kondom
Gilead Türkiye
Jannsen Türkiye
Kardu Makine Ltd. ġti.
MAC AIDS Fon
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marjinal Porter Novelli
MarĢe Organizasyon
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fotoğraf Bölümü
POWER FM
T.C.Sağlık Bakanlığı
VGS Prodüksiyon

Sivil Toplum KuruluĢları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2010 Gönüllüleri
AIDS SavaĢım Derneği
Amargi Kadın Kooperatifi
Art-iz Ebru Atölyesi
BayrampaĢa Rotaract Kulübü
BirleĢmiĢ
Milletler
HIV/AIDS
Programı
(UNAIDS)
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıkları Önleme
Derneği (Kadın Kapısı)
Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklarla SavaĢım
Derneği
Clave Dance Academy

Alfabetik sıra ile…

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EGEHAUM)
Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi
Galatasaray Rotaract Klübü
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Sorumluluk
Komitesi
Habitat için Gençlik
Hacettepe HIV/AIDS Tedavi ve AraĢtırma
Merkezi (HATAM)
Hangar Sanat Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
(HAYAD)
Helsinki YurttaĢlar Derneği
Hevjin LGBTT
Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD)
Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı (ĠKGV)
Ġstanbul DiĢhekimleri Odası
Ġzmir - Siyah Pembe Üçgen
Ġzmir Atatürk Gençlik Merkezi
Ġzmir Engelsiz Sanat Derneği
Ġzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisleri
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
KAOS GL
Kısa Dalga Gençlik Merkezi
Kızılay
Klinik Mikrobiyoloji ve Ġnfeksiyon Hastalıkları
Derneği (KLĠMĠK)
Küresel Eylem Grubu
Lamdaistanbul Aile Grubu (Listag)
Latin Centre Ġzmir
Mavi Kalem Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢma Derneği
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fotoğraf Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve
Genetik Topluluğu (BĠYOGEN)
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle DayanıĢma
Derneği (Öz-Ge Der)
Pembe Hayat LGBTT DayanıĢma
Pembe Hayat LGBTT DayanıĢma Derneği
Rotaract Clup
Sağlık Hakkı Hareketi Derneği
Sambistanbul
Sosyoloji Derneği
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği
(TurkMISC)
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EGMUD)
Ulusal Gençlik Parlamentosu
Uluslararası Af Örgütü
Yeditepe Üniversitesi Görsel ĠletiĢim Tasarım
Bölümü
YeĢiller
Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)
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8. 2010 Gelir/Gider Tablosu - Bilanço
31.12.2010 TARĠHLĠ GELĠR-GĠDER TABLOSU
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2009

CARĠ DÖNEM
31.12.2010

430.031,40

627.361,13

1-ÜYE AĠDAT GELĠRLERĠ

0,00

180,00

2-PROJE BAĞIġ GELĠRLERĠ

426.220,51

575.596,99

3-DĠĞER BAĞIġ GELĠRLERĠ

3.810,89

51.584,14

C-NET GELĠRLER

430.031,40

627.361,13

BRÜT SATIġ KARI VE ZARARI

430.031,40

627.361,13

E-FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)

351.372,93

629.357,73

1-GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ

24.996,13

113.478,35

2-AMACA YÖNELĠK GĠDERLER

326.376,80

515.879,38

A-Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri

0,00

0,00

B-Amaca Yönelik Proje Giderleri

326.376,80

515.879,38

FAALĠYET KARI VEYA ZARARI

78.658,47

-1.996,60

F-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GELĠR VE KARLAR

13.766,92

4.805,75

1-FAĠZ GELĠRLERĠ

4.667,37

4.805,75

2-KOMĠSYON GELĠRLERĠ

0,00

0,00

3-MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI

0,00

0,00

4-KAMBĠYO KARLARI

9.099,55

0,00

5-DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR

0,00

0,00

10.293,55

10.476,66

1-MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI

0,00

0,00

2-KAMBĠYO ZARARLARI

10.293,55

10.476,66

3-DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR

0,00

0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

82.131,84

-7.667,51

I-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

283,20

626,77

1-DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR

0,00

0,00

2-ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLAR

283,20

626,77

81.848,64

-8.294,28

A-BRUT GELĠRLER

G-DĠĞER FAAL. OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-)

1-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLARI
J-OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-)

DÖNEM GELĠR-GĠDER FARKI
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01.01.2010- 31.12.2010 DÖNEMĠ BĠLANÇOSU
AKTĠF (VARLIKLAR)

PASĠF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKĠ
DÖNEM
31.12.2009

I- DÖNEN
VARLIKLAR

10- Hazır
Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
12-Diğer
Alacaklar
1-Verilen
Depozito ve
teminatlar
2-Diğer ÇeĢitli
Alacaklar
19- Diğer
Dönen Varlıklar

31.12.2010

263.503,23

405.557,23

3-KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR

248.506,16

380.517,71

32- Ticari Borçlar

109,41
248.396,75

1.625,74
378.891,97

2.642,80

2.865,52

1.444,00

2.100,00

1.198,80

765,52

12.354,27

22.174,00

4.279,47

18.324,00

2-Personel
Avansları

8.074,80

3.850,00

2-DURAN
VARLIKLAR

5.063,76

51.495,43

1-ĠĢ Avansları

25- Maddi
Duran Varlıklar

4.906,21

51.495,43

1-TaĢıtlar

0,00

37.900,00

2-DemirbaĢlar

4.906,21

13.595,43

3-BirikmiĢ
Amortismanlar (-)
28-Gelecek
Yıllara ait Giderler
ve Gelir T.
1-Gelecek
Yıllara ait Giderler

AKTĠF
(VARLIKLAR )
TOPLAMI

ÖNCEKĠ
DÖNEM
31.12.2009

CARĠ DÖNEM

0,00

0,00

157,55

0,00

157,55

0,00

268.566,99

457.052,66

1- Satıcılar
2- Diğer Ticari
Borçlar
33- Diğer Borçlar
1-Personele Borçlar
2-Diğer ÇeĢitli
Borçlar
36- Ödenecek Vergi
ve Diğer Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi
ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal
Güv.Kesintileri
3-Vadesi
GeçmiĢ,ErtelenmiĢ Vergi
ve Yasal Yük.
37- Borç ve Gider
KarĢılıkları
1-Diğer Borç ve
Gider KarĢılıkları
38-Gelecek Aylara
Ait Gelirler ve Gider
Tahakk.
1-Gelecek Aylara
Ait Gider Tahakkukları
4-UZUN VADELĠ
YABANCI KAYNAKLAR
5-ÖZKAYNAKLAR
50- Sermaye
(Anavarlık)
57- GeçmiĢ Yıllar
Karları
58- GeçmiĢ Yıl
Zararları (-)
59- Dönem Net Karı
/Zararı
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı
PASĠF (KAYNAKLAR
TOPLAMI

13.567,25

CARĠ DÖNEM
31.12.2010

210.210,38

464,00

71.563,00

354,00

71.563,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.936,05

16.163,07

8.253,28

8.635,02

3.682,77

7.528,05

0,00

0,00

0,00

122.346,22

0,00

122.346,22

1.167,20

138,09

1.167,20

138,09

0,00

0,00

254.999,74

246.842,28

0,00

0,00

173.151,10

255.136,56

0,00

0,00

81.848,64

-8.294,28

81.848,64
0,00

0,00
8.294,28

268.566,99

457.052,66
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