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1. Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nde sunulan hizmetler 
 
1.1. Danışmanlık hizmetleri 

 
2014 yılı içerisinde toplam 2.546 kişi (negatif danışmanlıklar dahil) Pozitif Yaşam 
Destek Merkezi’nden hizmet aldı. Bunlar, yüz yüze, telefonla ve internet üzerinden 
verilen danışmanlıklar şeklinde gerçekleşti. Danışmanlık ve vaka yönetimi 
hizmetlerinden yararlanan 1.349 HIV ile yaşayan kişi oldu. Bu kişiler arasında 748 
kişi yeni tanı almış olarak derneğimize başvurdu.  
 
Toplamda, yeni tanı almış olanlar ve daha önceden derneğimizin danışanı olan 
bireyler dahil verilen akran danışmanlığı sayısı, ortalama kişi başına 3 danışmanlık 
seansı olarak düşünüldüğünde 1.804’e ulaştı.  
 
24 HIV ile yaşayan kişi hukuki danışmanlıktan, 14 kişi psikolojik / psikiyatrik 
danışmanlıktan yararlandı (10 kişi toplam 30 seans Psikolojik Danışmanlık, 4 kişi 
toplam 8 seans Psikiyatrist Danışmanlık desteği aldı.)  
 
2014’te hizmet sunulan toplam 1.349 HIV ile yaşayan bireyin dağılımına 
baktığımızda % 25 kadın, % 75 erkek olduğunu ve erkek danışanlarımızın ağırlıklı 
olarak MSM olduğunu (yaklaşık % 80) görüyoruz. Ayrıca 4 hamile kadın (2’si 
mülteci/sığınmacı), 5 seks işçisi, 4 trans birey ve 1 damar içi madde kullanan 
danışana erişilerek hizmet sağlanabildi.  
 
1.197 HIV negatif kişi ise HIV konusunda bilgi amaçlı danışmanlık aldı. 
 
Toplamda Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nin ulaştığı HIV pozitif kişi sayısı, geçen 
seneye oranla artarak, 2013’te 926 iken 2014’te 1.349’a ulaştı. Böylece 2006’da 
kurulan merkezimizde bugüne kadar toplamda hizmet alan kişi sayısı 3 bin 500’e 
yaklaştı.  
 

1.2. Vaka yönetimi 
 
Bir çok durum ve olayla ilgili sayısız vaka yönetimi gerçekleştirdik. Bir kaçından 
kısaca bahsedelim istiyoruz: 
  
• Bir cezaevinde 5 HIV pozitif mahkum olduğu bilgisini öğrendik. Bizi arayarak 

bilgi veren mahkum yakınının anlattığına göre mahkumlar diğer mahkumlardan 

ayrı bir yerde barındırılıyor, havalandırma saatlerinde diğer mahkumlardan ayrı 

olarak dışarıya çıkartılıyorlar, cezaevi çalışanları da bu kişilere korkarak 

yaklaşıyor, yemek dağıtımında eldiven takarak mahkumlara yemek 

veriyorlarmış. Bu bilgiler ışığında cezaevi sorumlu hekimine ulaşarak durumu 

teyit ettik. İzmir’de gönüllü avukatımızı arayarak kendisini bilgilendirdik ve 

cezaevi yönetimi ile görüşmesini sağladık. Sonrasında kişilerin yaşam şartlarının 



iyileştirilmesi için hapishane çalışanları ve orada bulunan mahkumlara 

HIV/AIDS eğitimi verilmesini sağladık.  

 

• Yabancı uyruklu olan ve evlenmek üzereyken HIV pozitif tanısı alan bir kadın 

danışanımız derneğe ulaştı. Erkek arkadaşının HIV durumundan ötürü 

evlenmekten vazgeçtiğini ileterek bizden destek istedi. Danışanımız ve eş adayı 

beyefendiyi derneğimize çağırarak HIV/AIDS’in tıbbi boyutu ile ilgili, bulaş ve 

bulaşmama yolları ile ilgili bilgi aktararak vermiş olduğumuz bilgiler ışığında 

doktora yönlendirerek evlilik kararını doktor ile de görüşerek tekrar 

düşünmesinin önemli olduğunu açıkladık. Bu çiftimiz evlendi ve herhangi bir 

sorunla karşılaşmadan çocuklarını dünyaya getirdiler.  

 

• Afrika kökenli bir sığınmacı gebelik kontrolleri sırasında HIV pozitif olduğunu 

öğrenerek derneğe ulaştı. Doğum için birkaç hastanenin kendisini kabul 

etmediğini iletti. Kendisini temasta olduğumuz bir hastaneye yönlendirerek 

doğumun sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağladık.  

 

• Özel olarak bir evin hizmetinde çalışan yabancı uyruklu bir kadın danışanımızın 

patronu panikle arayarak yanında çalıştırdığı kişinin HIV pozitif olduğunu 

açıkladığını ve hemen işten çıkartmak gerektiğini anlatmak için bize ulaştı. 

Kendisine HIV’in bulaş ve bulaşmama yolları ile ilgili detaylı bilgi aktardık ve 

kişinin tedavi olduğu doktor ile görüşerek endişelerinin yersiz olduğunu fark 

edebileceğini belirttik. Duyarlı davranan işveren kişinin tüm sosyal haklarını 

ödeyerek ve ekstra kendisine destek olarak danışanımızı yanında çalıştırmaya 

devam  ediyor.  

 

• İstanbul dışında HIV takibi yapan bir hastaneden tedavisini alan danışanımız 

derneği arayarak ilaçlarının yazdırma zamanı geldiği halde arttığını iletti. Detaylı 

olarak konuştuğumuzda sabah ve akşam ikişer kez alması gereken ilacın günde 

birer kez alınacak şeklinde reçete edildiğini anladık. Kişinin tedavi aldığı hekime 

ulaşarak kişinin eksik doz alması ile ilgili özel bir durumu mu vardır diye bilgi 

aldık. Hastanın reçetesinin yanlış anlaşıldığını ifade eden hekim hastasını 

bilgilendirmek için tekrar kendisine yönlendirmemizi istedi ve teşekkürlerini 

iletti.  

 

• İstanbul’da bir aile hekiminden evlilik işlemleri ile ilgili sağlık raporu almak 

isteyen bir çiftimiz “Bu durumdayken evlenemezsiniz” bilgisini aldıkları için 

derneğimize ulaştılar. Kendilerini sağlık raporu alabilecek başka bir kuruma 



yönlendirdik ve yanlış bilgi veren aile hekimini de arayarak kendisine yasal 

olarak evlilik ile ilgili bir engel olmayacağı bilgisini paylaştık.  

 
1.3. Sohbet toplantıları 

 
2013’te maalesef gerçekleştirilemeyen sosyal etkinlikler de 2014’te gerçekleşme 
imkanı buldu. 2014 boyunca 5 kez gerçekleşen bu sosyal toplantılara 40-50’şer kişi 
katıldı. Kadınlara özel olarak düzenlenen sohbet toplantıları ise 2014’te 3 defa 
yapıldı ve 8-10’ar kadının katılımıyla gerçekleşti.  
 
 

2.  Derneğin katıldığı toplantılar ve işbirliği ağları 
 
2.1. Ulusal toplantı ve ağlar 
 

• Sağlık Bakanlığı’nın HIV/AIDS ile ilgili birincil sorumlusu olan Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı ile Derneğimiz 2013 
yılında sıklaştırdığı ilişkiler 2014 yılında da devam etti. Daire Başkanlığı ile 
birebir görüşmeler yaptığımız bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerimiz 
katılarak Şubat 2014’te Derneğimizin gündem maddelerini aktardı; Mayıs 
2014’te dünyada HIV testi uygulamaları konusunda bir sunum yaptı; ve Ekim 
2014’te yeni Daire Başkanı ve personeli ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.  

 
• Derneğimiz tarafından, sene içerisinde yüz yüze 57 hastane ve doktor ziyareti, 

derneğe gelen danışanlarımızın süreçleri ile ilgili olarak telefonla 171 kez 
hastane ve doktorlar ile görüşme ve yurtdışında yaşayan bireyler ile ilgili 14 
hekim ile mail ortamında yazılı iletişim kurma yoluyla toplam 242 hastane ve 
hekim görüşmesi gerçekleştirildi.  

 
• Enfeksiyon hekimlerinin kurmuş oldukları, HIV konusunda çalışan bir sivil 

toplum örgütü olan HIVEND ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.  
 
• Kaos GL Derneği’nin yürütmekte olduğu ‘Davalama Ağı’ projesi kapsamında, 

adalete erişimde savunmasız olan grupları temsil eden sivil toplum örgütleri ile 
birlikte ayrımcılıkla mücadele ve hukuki destek amaçlı ağa dahil olduk. Bu 
kapsamda 2 üyemiz ayrımcılığın sosyal ve hukuki boyutları ve hak ihlali 
durumunda kullanılabilecek başvuru yolları konusunda iki ayrı çalıştaya katıldı.  

 
• Sisli Belediyesi’nin LGBT bireylere özel ve ücretsiz sağlık hizmeti (HIV testi 

dahil) sunan birimi ile tanışma ve işbirliği ziyareti yapıldı.  
 
• UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı)’nın Türkiye 

temsilciliğinin geçen yıl kapatılmasının ardından Birleşmiş Milletler’in 
ülkemizde HIV/AIDS ile ilgili hedef ve uygulamaları hakkında sorumlu olan 



Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği’nin toplantılarına davetli olarak 
katıldık.  

 
• 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HIV 

ile ilgili gündem dışı konuşma yapan bir milletvekilinin söz konusu konuşma 
metni için görüş bildirdik.  

 
• Derneğimizin üyesi ve Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (EGEHAUM) Başkanı Dr. Deniz Gökengin’in girişimi ve derneğimizin 
ortaklığıyla gerçekleştirilen HIV/AIDS Kısa Film Yarışması’nda üyelerimiz 
Arda Karapınar ve eski YK üyemiz Seyhan Arman jüri üyesi olarak yer aldılar.  
 

 
2.2. Uluslararası toplantı ve ağlar 

 
• Yönetim Kurulu üyemiz ve Derneğimizin Genel Sekreteri Arda Karapınar, EATG 

(European AIDS Treatment Group / Avrupa AIDS Tedavi Grubu) 
toplantılarına katılarak yurtdışı ağlarda derneğimizi temsil etti. Ayrıca EATG’nin 
İstanbul’da gerçekleştirdiği uluslararası toplantısında paylaşılmak üzere 
Türkiye’de HIV/AIDS ve tedaviye erişim konusunda brifing notu hazırladık.  

 
• Kısa adı NeLP olan Uluslararası Düşük HIV Prevelansı Olan Ülkeler Ağı’na 

(International Network of Low HIV Prevalence Countries) üye olarak 
Makedonya’da gerçekleştirilen toplantıda YK üyemiz Arda Karapınar, Bosna 
Hersek’te gerçekleştirilen HIV Testi Önündeki Engelleri Aşmak konulu 
toplantıda ise YK üyemiz Pınar Öktem tarafından temsil edildik.  

 
• Nisan 2014’te bir ilaç firması tarafından Londra’da düzenlenen HIV ve ko-

enfeksiyonlar Danışma Kurulu’nda temsil edildik.  
 
• Yine bir başka önemli ilaç firması ile yıl boyunca düzenli olarak YK üyelerimizin 

katıldığı toplantılar gerçekleştirdi. 
 
• Grindr ve Hornet adlı sosyal ağlarda HIV farkındalığı konusunda ileride 

işbirlikleri geliştirebilmek üzere online olarak görüşmeler gerçekleştirdik.  
 
• Fransız Konsolosluğuna bağlı Ankara Charles de Gaulle Lisesi’ne derneğimize 

yaptığı bağışlar dolayısıyla teşekkür ziyareti gerçekleştirdik.  
 
• Temmuz 2014’te Melbourne Avustralya’da düzenlenen Uluslararası AIDS 

Konferansına dernek olarak katılma, sunum yapma ve stant kurma başvurumuz 
başarılı bulunarak kabul edildi; ancak almaya hak kazandığımız finansal desteğin 
gecikmesi sebebiyle katılmamız mümkün olamadı.  

 



3. Dernek üyeleri tarafından gerçekleştirilen eğitim, 
seminer ve diğer farkındalık çalışmaları 

 
• Temmuz ve Eylül ayları içerisinde Lambdaİstanbul LGBTİ Derneğinde destek 

merkezi danışmanlarımızdan Yasin Erkaymaz  tarafından iki kez  HIV/AIDS 
farkındalık eğitimi düzenlendi. Haziran ayında yapılan Gay Pride kapsamında 
düzenlenen etkinlikler arasında HIV/AIDS ve LGBTİ semineri 
Lambdaİstanbul’un salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti.  
 

• SPOD tarafından düzenlenen ve 15 Kasım 2014 tarihinde Lambda Kültür 
Merkezi'nde gerçekleşen "Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara DUR DE" 
panelinde derneğimiz adına eski Yönetim Kurulu Başkanımız Nejat Ünlü 
tarafından ayrımcılık konusunun işlendiği bir konuşma yapıldı.  

 
• Derneğimizin gönüllüsü ve eski iletişim sorumlusu Çiğdem Şimşek İşçi 

tarafından MAC Kozmetik çalışanlarına ve Rotaract Klübü üyelerine HIV/AIDS 
konusunda farkındalık eğitimleri/seminerleri verildi.   

 
• 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Çiğdem Şimşek İşçi, Kıbrıs Yakın Doğu 

Üniversitesinde HIV/AIDS Farkındalık Semineri verdi. Büyük bir konferans 
salonunda gerçekleşen seminere 700 kişi katıldı. 

 
• Sene içerisinde Aliağa 4. No’lu T Tipi Yarı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Prof. 

Deniz Gökengin ve dernek üyemiz İdris Altuntaş derneği temsilen cezaevi 
çalışanlarına ve mahkumlara HIV/AIDS eğitimi verdi.  

 
• Yönetim Kurulu üyemiz Sosyolog Dr Pınar Öktem ise Başkent, Ankara, Hacettepe 

ve Gazi Üniversitelerinde ders ve/veya seminerler kapsamında HIV/AIDS’in 
sosyal boyutunu işledi; Eskişehir’de gerçekleştirilen Sosyal Haklar 
Sempozyumu’nda ve Japonya’da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyoloji 
Kongresi’nde Türkiye’de HIV/AIDS hakkında akademik sunumlar yaptı.   

 
• Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında radyo ve 

televizyon programlarına konuk olduk. Bunlar arasında Açık Radyo’da 
yayınlanan Önce Sağlık programına 28 Kasım 2014 tarihinde Önder Sarptürk ve 
Arda Karapınar'ın konuk olarak katılımları ve 1 Aralık 2014 tarihinde Pınar 
Öktem’in TRT radyodaki konuşması sayılabilir.  

 
• Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa HIV Testi Haftası kapsamında HIV 

testinin önemi ve yaygınlaştırılması konusunda farkındalık ve savunuculuk 
mesajları verdik.  

 
• İnternet üzerinden imza kampanyası gerçekleştirdik:  

(https://www.change.org/u/pozitifyasamdernegi)  

https://www.change.org/u/pozitifyasamdernegi


 
• Farkındalık çalışmalarından en önemlisi Bana Bi’şey Olmaz HİV Pozitif 

Öyküler Kitap projesinin hayata geçmesiydi. Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Arda Karapınar’ın hayat verdiği proje kapsamında bir çok ünlü yazar ve sosyal 
medyada fenomen olan yazarlar HIV/AIDS ile ilgili öyküleri kaleme aldılar. Türk 
edebiyatı ilk kez HIV konusunda dili ve içeriği ile pozitif bir esere kavuşmuş 
oldu. Esen Kitap tarafından basımı ve dağıtımı yapılan eseri tüm kitapçılarda 
bulabilirsiniz.  http://www.esenshop.com/detail.aspx?id=75439 

 
 

4. Kazanılan projeler 
 
• Başlayan Test Projesi ve aynı projenin ViiH tarafından fonlanacak olan devamı. 
 
• Dot.HIV adlı Alman kuruluş tarafından Tedavi Okuryazarlığı Projemiz 

kabul edildi. Ancak kuruluştan kaynaklanan sebeplerle proje başlatılamadı. Söz 
konusu proje bir ilaç firmasına sunuldu.  

 
• Kaos GL Derneği’nin yürütmekte olduğu ‘Davalama Ağı’ projesi kapsamında, 

HIV ile yaşayanların insan hakları konusunda bir inceleme yapmak üzere bir 
hibe almaya hak kazandık. Bu çalışmanın 2015 yaz aylarında yapılması 
planlanıyor  

 
• Derneğimizin en önemli yayınlarından biri olan Pozitif Yaşamak adlı kitabımız, 

derneğimizin gönüllüsü ve eski iletişim sorumlumuz Çiğdem Şimşek İşçi 
tarafından güncellendi ve bir ilaç firmasıyla yapılan anlaşma sonucu yeni baskısı 
yapıldı.  

http://www.esenshop.com/detail.aspx?id=75439

