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POZİTİF YAŞAM DESTEK MERKEZİ 2017 ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakanlığı, 2017 yılında HIV ile yaşayan toplam kişi sayısını 17.884 olarak açıklamıştır.
Pozitif Yaşam Derneği’nin 2017 faaliyet raporuna bakıldığında 2017 yılı içinde 785 kişinin
tanı alarak Destek Merkezi’ne ulaştığı görülmektedir. Ayrıca daha önce danışmanlık verilen
1390 HIV (+) kişiye psikososyal ve hukuki danışmanlık, 3.364 kişiye ise test öncesi HIV
danışmanlığı verildiği belirtilmektedir.
Test öncesi verilen danışmanlığın artması ilk bakışta toplumda HIV/AIDS farkındalığının
arttığını düşündürmektedir; fakat görüşme içeriklerine bakıldığında test öncesi ve negatif
danışmanlıklarda HIV’e dair bilinç seviyesinin hedeflenenden çok uzakta olduğu
anlaşılmaktadır. Son birkaç yılda hedef gruplara ulaşabilmek için bazı büyükşehirlerde
belediyelerin bünyesinde Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri açılmış, buralarda ücretsiz
ve anonim olarak HIV testi yapılmaya başlanmıştır. Pozitif Yaşam Derneği de hedef
gruplardan olan LGBTİ+ bireylere yönelik ücretsiz ve anonim test projesini 2015 yılından beri
devam ettirmektedir.
HIV ile yaşadığını öğrenen kişiler, telefonla ya da internet üzerinden destek merkezi ile
iletişime geçerek ilk danışmanlığını almakta; eğer yüz yüze görüşme danışan açısından
mümkünse dernekte özel bir görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmelerde kişiye HIV
enfeksiyonu, bulaş yolları ve tedavi süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmelerin yanında; HIV (+)
kişilerin sosyal hayatlarında karşılaşabileceği potansiyel sorunların nasıl önlenebileceği veya
gerçekleştiğince nasıl çözebileceği, hakları, olası bir hak ihlalinde neler yapılabileceği
konuları üzerinde durulmaktadır. Görüşme, tanı alan kişinin kaygı durumuna ve kişisel
sürecine göre değişkenlik göstermekle birlikte, kişiyi bilgilendirme ve güçlendirme üzerine
yapılandırılmaktadır. Gerekli durumlarda psikolojik ve hukuksal destek için yönlendirilme
yapılmaktadır. Görüşmelerde, HIV ile yaşayan kişinin talebi ve onayı doğrultusunda, kişinin
bilgilendirmek istediği bir yakınını da görüşmeye dahil edilerek HIV(+) olan kişiyi yakın
çevresiyle birlikte güçlendirme hedeflenmektedir.
HIV (+) kişiler tanı aldıkları ilk dönemde yeterliyi edinmelerine rağmen, toplumdaki mevcut
HIV/AIDS stigmasının da etkisiyle, ileriye dönük kaygıları genellikle bir süre daha devam
etmektedir. Bu süreçte kişinin yalnız ve çaresiz olmadığını fark edebilmesi ve HIV (+) kişilerle
rahatça deneyim aktarımı yapabilmesi için, HIV ile yaşayan kişilerden oluşan ve her ay
düzenlenen danışan toplantıları oldukça etkili olmaktadır. Toplantılarda kişiler arası deneyim
aktarımının yanında, HIV ile ilişkili alanlarda çalışma yürüten farklı branşlardan uzmanlar yer
almakta ve katılımcılar sorularını uzmana direkt olarak yönlendirebilmektedir.
Pozitif ve negatif danışmanlıkların dışında HIV/AIDS alanında farkındalık çalışmalarını ikincil
misyon olarak üstlenen Pozitif Yaşam Derneği, üniversiteler çoğunlukta olmak üzere pek
çok alanda HIV/AIDS farkındalık sunumlarını sürdürürken; Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler
ve alandaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarını yürütmeye devam
etmektedir.

1. HİZMETLER
1.1 Pozitif Yaşam Destek Merkezi
Burada yer alan veriler, Pozitif Yaşam Destek Merkezi kapsamında verilen hizmetlerin
tümünü kapsar. Ocak 2017 – Aralık 2017 tarihleri arasında destek merkezimizde verilen
danışmanlık hizmetlerinin sayısal verileri aşağıdaki tabloda kümülatif olarak hazırlanmıştır.
2017 GENEL TOPLAM
Yeni Tanı
Daha
Önce
Gelen
Danışan
Negatif Danışmanlık
Hastane
Doktor
Görüşmesi
Avukat Yönlendirmesi
Psikolog Yönlendirmesi

785
1390
3364
46
10
68

1.1 2017 Yılı Danışan Veri Analizleri
2017 yılı içerisinde dernekten yüz yüze hizmet alan ve veri kayıtları tutulan danışmanların
demografik verilerine göre yapılan veri analizleri aşağıda grafiklerle sunulmuştur. Bu
çalışmada yüz yüze verilen 202 danışmanlık verileri analiz edilmiştir. Bu çalışmanın yapılması
AKINSOFT tarafından derneğimize hibe edilen ve piyasa değeri yaklaşık 7.000 TL olan
Wolvoks ERP Programı sayesinde mümkün olmuştur. Dernek verileri program sayesinde
sistematik olarak depolanmakta, filtrelenmekte ve analiz edilebilmektedir.
1.1.1.1 Cinsiyete Göre Dağılım

1.1.1.2 Cinsel Yönelime Göre Dağılım

Biseksüel Bireylerin Cinsiyet Dağılımı

1.1.1.3 Yaş Gruplarına Göre Dağılım

* Grafikte %0 0.1 ile 0.9 arasındaki değerleri göstermektedir.

1.1.1.4 Eğitim Durumuna Göre Dağılım

1.1.1.5 Meslek Gruplarına Göre Dağılım
Bu analiz enfeksiyonun belli meslek gruplarına (ör. seks işçileri) yönelik bir hastalık olduğu
inancını çürüten nitelikte veriler sunmaktadır. Analize ait veriler tablo altında açıklanmıştır.

Yukarıdaki veriler danışan beyanlarıyla elde edilen mesleklerin 23 çalışma alanında
toplanmasıyla elde edilmiştir. Bu veriler herhangi bir meslek grubunun hedef gösterilmesi
için kullanılamaz. Enfeksiyonun mesleki özellikler açısından gösterdiği çeşitliliği yani
herhangi bir meslek ayrımı yapmadığı bu veriler sayesinde görülmektedir. Hizmet Sektörü
içerisinde 10 farklı meslek yer almaktadır. *Grafikte %0 0.1 ile 0.9 arasındaki değerleri
göstermektedir.

1.1.1.6 Bulaş Yoluna Göre Dağılım

*Kan nakli ile bulaş bildiren danışanlardan biri sağlık çalışanıdır ve bulaş iş kazası olarak
belirtilmektedir. Maruz kalma sonrası profilaksi uygulanmamıştır. Grafikte %0 0.1 ile 0.9
arasındaki değerleri göstermektedir.

1.1.1.7 Test Nedenlerine Göre Dağılım

Test yaptırma nedenlerinin detaylı olarak gösterildiği tablonun yanı sıra test yaptırma
alışkanlığımızı gösteren genel tablo aşağıda paylaşılmıştır. Bu tabloda kendisinde HIV
şüphesi olduğunu düşündüğü için ve aktif cinsel yaşamından dolayı rutin kontrol yaptıran ve

anonim test hizmetini kullanan danışanlar ve tesadüfen tanı alan danışanların oranlarını
göreceğiz.
1.1.1.7 Tanı Merkezlerine Göre Dağılım

* Kan bağışı sırasında ilk ANTI-HIV testini Kızılay’da yaptıran 1 danışan doğrulama sonucunu
kamu hastanesinden almıştır. Tanı merkezi Kızılay olan danışan sayısı, test nedeni kan
bağışı olan danışan sayısından 1 fazladır. Kızılay’da tespit edilen kanlar kullanılmadan imha
edilmiştir.

1.1.1.8 İlk Tanı CD4 Oranı

1.1.1.9 İlk Tanı HIV RNA Dağılımı

1.1.1.10

Sosyal Güvence Bilgileri Dağılımı

1.1.1.11

Hak İhlaline Uğrayanların Dağılımı

*Hak ihlali verileri her danışana sorulan standart bir soru değildir. Danışan beyanlarından
elde edilmektedir. Yaşanılan ancak paylaşılmayan ihlaller göz önünde tutulmalıdır.

Hak İhlali Türlerine Göre Dağılım

1.1.1.12

Eşlik Eden Hastalıklara Göre Dağılım

Veri analizleri ortaya koymaktadır ki 2017 yılında danışan profilimizde %95 oranında erkekler
yoğunluk göstermektedir. Danışanlarımızın %67’si LGBTİ+ bireylerden oluşmaktadır.
Danışanlarımızın %23’ü HIV’le birlikte eşlik eden bir başka enfeksiyona sahiptir.
Danışanlarımızın %19’u sosyal güvence ve sağlık provizyonuyla ilgili sorun yaşamakta ve

güvence dışı kalmaktadır. HIV enfeksiyonu tanısı alan bireylerin yalnızca %40’ı kendinden
şüphe ederek test yaptırmış.
CD4 ve HIV RNA değerleri analizlerine bakıldığında
danışanlarımızın geç tanı aldıkları ortaya çıkmaktadır.
1.2 İlaç Bağışları
HIV Enfeksiyonu tanısı almış, ART’ye başlamış bireylerin ilaçlarına erişimlerini kaybetmeleri
neticesinde kısa süreli ilaç yardımında bulunan destek merkezimiz 2017 yılı içerisinde
aşağıdaki sayılarda ilacı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. İlaç değişimi nedeniyle elindeki ilacı
derneğe bağışlayan HIV’le yaşayan bireyler sayesinde oluşan ve Türkiye’nin her yerine
ulaştırdığımız ilaçlarımızın Aralık 2017 itibariyle stok bilgisi rapora ek olarak sunulmuştur.
İLAÇ ADI
Truvada
Kaletra
Stocrin
Isentres
Tivicay
Atripla
Norvir
Prezista 400 mg
Prezista 600 mg
Combivir
Bactirim Forte

BAĞIŞLANAN ADET
16 Kutu 8 Adet
7 Kutu 49 Adet
17 Kutu 7 Adet
2 Kutu
7 Adet
6 Kutu
3 Kutu 23 Adet
2 Kutu 11 Adet
3 Kutu 44 Adet
2 Kutu 42 Adet
32 Adet

Bağışlar hekim tarafından imzalanmış ve bağışlanması istenen ilacın adet ve cinsinin
belirtildiği bilgi kağıtları karşılığında teslim edilmiştir. Samsun, İzmir, Antalya gibi birçok
merkeze kargo ile gönderilerek ilaç teminleri sağlanmıştır.
1.3 Ay Sonu Toplantıları
HIV ile yaşayan bireylerin ve birinci derece yakınlarının bir araya geldiği aylık toplantılar, her
ayın son pazar günü dernek merkezinde gerçekleştirilmektedir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları olmak üzere toplum dokuz kez düzenlenen
toplantılara 417 kişi katılmıştır. Toplantılara 9 meslek uzmanı konuk olarak katılmış, sunum
yapmış ve katılımcılardan gelen soruları yanıtlamıştır. Aralık ayı toplantısı geçtiğimiz yıllardaki
gibi Yılbaşı Partisi olarak gerçekleştirilmiş ve danışanlarımızın yeni yılı birlikte, iyi dileklerle
karşılamaları için imkân sağlanmıştır.
1.4 Kadın Danışan Grubu Toplantıları
HIV ile yaşayan kadınların ya da HIV ile yaşayan bireylerin birinci dereceden kadın
yakınlarının katıldığı toplantılar her ayın ikinci cumartesi günü dernek merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları olmak
üzere toplum dokuz kez düzenlenen toplantılara 93 kişi (Dokuz toplantının mevcut sayısıdır.
Ayrı kişi olarak hesaplanmamıştır.) katılmıştır. Toplantılar yönetim kurulu üyemiz Sevgi
Epecik tarafından organize edilmiş ve gerçekleştirilmiştir.
1.5 Anonim HIV Testi Kampanyası

Mart 2015’te Gilead Türkiye’nin sponsorluğunda başlayan LGBTİ bireylere yönelik test
kampanyası hala devam etmektedir. Test Projesi verilerinin akademik bir karşılığının olması
ve incelenmesi için alınan demografik veriler çoğaltılmış ve aylık olarak raporlanmaya
başlanmıştır. Proje kapsamında Hornet ve Tinder sosyal ağlarından LGBTİ bireylere
kampanya hakkında bilgi mesajları gönderilmektedir. Tüm LGBTİ gruplarının etkinliklerine
test broşürleri dağıtılarak daha geniş bir kitlenin kampanyadan haberdar olması
sağlanmıştır. 0534 729 85 75 numaralı telefon hattına gelen çağrılara test kampanyası ve
korunma yolları hakkında bilgi verildikten sonra kişinin kendisine özel bir kod verilerek test
merkezine yönlendiriliyor.
2. GENEL KURULLAR
5 Mart 2017’de dernek genel kurulumuz çalışmalarımızın etkilerini tartışmak ve önümüzdeki
dönem için strateji geliştirmek toplanmıştır.
3-TOPLANTI, EĞİTİM, SEMİNER VE KONGRELER
3.1 HIV Danışmanlığı ve Testi Eğitim Atölyesi, 12 Ocak 2017
Şişli Belediyesinin ev sahipliğinde Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü ve Albany New
York Eyalet Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen HIV Danışmanlığı ve Testi Eğitim Atölyesine
katıldık. Dr. Arash Alaei'nin moderatörlüğünde geçen eğitime sivil toplum örgütleri, gönüllü
test ve danışmanlık merkezleri ve kamu kurumları katıldı. HIV, damgalama ve ayrımcılık
konularının işlendiği eğitimde vaka incelemeleriyle yeni danışman adaylarının pratik
gerçekleştirmesi sağlandı.
3.2 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Koruma Sektörü
Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı, 17 Ocak 2017
Mültecilerin desteklenmesinde cinsel sağlık eğitimi, önleme ve tedavi desteğinin önemine
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen toplantıda, benzer alanda çalışan STK’lar ve kurumlar
ile bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunduk ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri
geliştirdik.
3.3 Cem TV, Bireyden Topluma Programı, 9 Şubat 2017
HIV Enfeksiyonuna dair doğru bilinen yanlışlara değindiğimiz programda ayrımcılığa neden
olan ön yargıların sebeplerini analiz ederek, toplumun geneline hakim olan HIV ve AIDS’e
dair ön yargıları ve stigmayı kırmaya çalıştık.
3.4 REFWORK Mültecilerle Çalışmak Çalıştayı, 10 Mart 2017
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve İngiltere Büyükelçiliği koordinasyonuyla
düzenlenen, alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği çalıştayda HIV
Enfeksiyonu ve mültecilerin karşılaştığı sorunlar üzerine konuştuk.
3.5 Anayasa Mahkemesinden Tarihi Bir Karar Geldi! 10 Mart 2017

2010 yılında HIV'le yaşıyor olduğu için önce işten el çektirilen sonrasında istifaya zorlanan
danışanımızın İş Mahkemesine açmış olduğu dava tam 7 yıl sürdü. HIV yaşıyor olduğunun
öğrenilmesi halinde toplumsal izolasyona maruz kalacağını belirterek yargılamanın 3. kişilere
kapalı yapılmasını talep eden danışanımızın talebi iş mahkemesi tarafından reddedilmiş, ve
verilen tazminat Yargıtay tarafından işten ayırma fiilinin işverenin diğer çalışanları koruma
saikiyle yaptığı gerekçe gösterilerek bozulmuştur. İş Mahkemesi yargıtay kararını göz
önünde tutarak tüm talepleri reddeden bir karar vermiştir.
Hukuk mücadelesini sürdüren danışanımız Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaparak
uğradığı hak ihlallerinin giderilmesini talep etmiştir.
Anayasa Mahkemesi 1.2.2017 tarihli kararında danışanımızın HIV ile yaşayan bireylerin
yaşadığı toplumsal sıkıntılar göz önüne alınarak kamuya açık belgelerde gizlilik talebini
yerinde bulmuştur.
Sadece kimlik bilgileri değil SGK numarası, motorlu araç plakası, öz geçmiş, resim, sağlık
bilgileri, e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak
belirlenebilir kılan tüm verilerin kişisel veriler kapsamında olduğunu ve sağlık verilerinin
Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel veri niteliği taşıdığı kararda
belirtilmiştir.
Mahkeme "sağlık durumu" sebep gösterilerek çalışma hayatını etkileyen bir işleme tabi
tutulmanın, maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkının yanı sıra Anayasa'nın 20.
maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkını da ilgilendirdiğini belirtmiştir.
Özet olarak mahkeme heyeti karar metninde;
Yargılamanın 3. kişilere kapalı yapılması talebinin reddi nedeniyle Anayasa'nın 20.
maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,,
Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin, 17. maddesinin birinci fıkrasında
düzenlenen maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ve 20.
maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE oy
birliğiyle karar verildiğini ifade etmiştir.
Karar metni 10.03.2017 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
3.6 Cem TV Bireyden Topluma Programı, Şubat 2017
Programa konuk olarak HIV enfeksiyonu ve HIV ile yaşamaya dair bilinmeyenleri anlatarak
toplumda farkındalık yaratmayı amaçladık.
3.7 Sağlık Haftası Etkinlikleri, Kadıköy Kent Konseyi ve Bileşenleri, 9 Nisan 2017
9 Nisan Pazar günü Özgürlük Parkı’nda 11.00 - 18.00 saatleri arasında bilgilendirme amaçlı
bir stand açarak, yönetim kurulu üyemiz Canberk Harmancı'nın katılımıyla cinsel sağlığımızı
nasıl koruyacağımıza dair sunum ve soru cevap etkinliği gerçekleştirildi.

3.8 HIV Enfeksiyonu Eğitimi, 3 Nisan 2017
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği ( SPoD) danışma
hattı gönüllüleriyle HIV Enfeksiyonu Eğitimi gerçekleştirdik. Enfeksiyonun tıbbi boyutu, bulaş
ve korunma yöntemleri, test süreleri / türleri ve HIV tedavisi hakkında bilgi ve deneyim
aktarımının yapıldığı eğitimde gönüllü danışman katılımcıların HIV’e dair bilgi ve farkındalık
seviyesinin artırılmasına katkıda bulunduk.

3.9 "Sağlık Meslek Liselerinde HIV Farkındalığı Projesi”ne destek
Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü öğrencilerinin "Sağlık Meslek Liselerinde HIV
Farkındalığı Projesi"ni desteklemek amacıyla öğrencilerle bir araya geldik. Proje kapsamında
Nisan ayı içerisinde Silivri'de iki sağlık meslek lisesinde HIV enfeksiyonu semineri verecek
olan öğrenciler, sunumlarını ve projeye dair son hazırlıklarını paylaşmak ve seminere dair
öneri almak amacıyla derneğimizi ziyaret etti. Gösterdiği duyarlılıktan dolayı Rumeli
Üniversitesi’ne ve Odyometri Bölümüne teşekkürlerimizi sunarak öğrencilere başarılar
diledik.

3.10 Kadıköy Sağlık Şenliği, 9
 Nisan 2017
Şenlik kapsamında kadıköy Özgürlük Parkı’nda stand açarak gün boyu HIV ve AIDS'i
anlattık, broşür dağıttık ve ilgili kişilerle soru cevap etkinliğinde bulunduk.

3.11 Bakırköy Rotaract Kulübü ile HIV Farkındalığı Eğitimi
Bakırköy Rotaract’ın daveti üzerine kendilerine HIV farkındalık eğitimi verdik. Eğitim
kapsamında HIV ve AIDS, korunma yolları ve hak ihlalleri üzerinde durarak, eğitim sonunda
katılımcılarla ileriki zamanlarda yapılabilecek işbirlikleri üzerine konuşup fikir alışverişinde
bulunduk. Yakın bir gelecekte işitme engellilere yönelik özel bir seminer verilmesi üzerine
çalışmaya karar vererek strateji geliştirdik.

3.12 TED Üniversitesi Yaşayan Kütüphane, 21-22 Nisan 2017
Ankara TED Üniversitesi’nin daveti üzerine Yaşayan Kütüphane etkinliklerine katıldık. Ön
yargıların hüküm sürdüğü doğru bildiğimiz yanlışların hakim olduğu konuları
deneyimlemekte olan yaşayan kitapları ve katılımcıları bir araya getiren etkinliğin amacı, yüz
yüze iletişimle farkındalık yaratılması ve önyargıların kırılmasıydı. Yaşayan kitabımızın keyifle
okunduğu etkinliğe katılan herkes HIV konusunda doğru bildiği yanlışların farkına vardığını
belirtti ve biz de bu amaca hizmet ettiğimiz için çok memnun olduk.

3.13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Günleri, 4 Mayıs 2017
Psikoloji Kulübü'nün daveti üzerine katıldığımız Psikoloji Günleri’nde "Dezavantajlı Grupların
Sosyal Entegrasyonu ve Kayıp" başlıklı oturumda HIV Enfeksiyonu’na dair güncel bilgiler
ışığında HIV ile yaşayan bireylerin "dezavantajlı grup"lara hangi sebeplerle dahil edildikleri ve
yaşanan "kayıp"lar üzerine konuştuk. Genç psikolog adaylarında yerleşik ön yargıların
kırılmasına ve farkındalıklarının artmasına katkı sağlayan etkinliğe davetlerinden dolayı
Psikoloji Kulübüne teşekkürlerimizi sunduk.

3.14 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Görüşmesi, 4 Mayıs 2017
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma
Karabey, özel hasta gruplarına yönelik faaliyet gösteren merkezlere ziyaret kapsamında
öğrencileriyle birlikte derneğimize geldi. HIV ile yaşayan bireylerin sağlık hizmetlerine
erişimde yaşadıkları hak ihlalleri ve işyeri hekimlerinin ayrımcılık içeren uygulamaları
hakkında deneyim paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Meslek hayatı boyunca HIV ile
yaşayan bireylerden desteğini hiç esirgemeyen Prof. Dr. Selma Karabey ve öğrencilerine
teşekkürlerimizi sunduk.

3.15 Boğaziçi Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Yaşayan Kütüphane Etkinliği, 4
Mayıs 2017
BÜ ve TOG iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, dernek olarak HIV ile yaşayan kitabımızla
beraber katıldık. Gruplar halinde ya da yüz yüze görüşmelerin gerçekleştiği etkinlikte
gençler, HIV ile yaşayan kitabımıza merak ettikleri ve doğru bilinen yanlışlara dair sorular
sordular. Yerleşik ön yargıların kırılması için eşsiz bir fırsat olan bu etkinlikte kitabımızı
okumaya gelen tüm gençlerin farkındalıklarının arttırılması sağlandı.

3.16 Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü, 18 Mayıs 2017
Bu özel gün kapsamında Hevi LGBTİ Derneği tarafından organize edilen "Mülteci LGBTİ'ler
Buluşuyor" adlı etkinliğe katıldık. Eskişehir, Denizli, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ gibi illerden
gelen İran, Afganistan ve Suriye kökenli mültecilerin yaşam alanlarında deneyimledikleri
zorluklar, çözüm önerileri ve mülteci haklarının konuşulduğu panellerde HIV, HIV’den
korunma yolları ve Mülteci Danışma Hattımız hakkında bilgi verdik.

3.17 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi, 3-4 Haziran 2017
“HIV ile Yaşayan Çalışanların Sağlık Verileri” ve “İşyeri Hekimlerinin Sorumlulukları”
hakkında bilgilendirici metinler ve görseller hazırladığımız posterimizle kongrede yer aldık.

3.18 “HIV Enfeksiyonuna Dair Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlardan Doğan Haklar”a
yönelik Eğitim Modülleri Çalışması, 26 Haziran 2017
ICPD+20, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu ve Hasta ve Hasta Yakınları
Derneği’nin öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Cinsel Sağlık ve

Üreme Sağlığı Çalışma Kolu, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve belli sayıda sağlık
hukukçularının katılımıyla, CSÜS (cinsel sağlık ve üreme sağlığı) ve HIV enfeksiyonuna dair
uluslararası ve ulusal mevzuatlardan doğan haklara yönelik ortak geliştireceğimiz eğitim
modülü için çalışmalara başladık.
Çalışmalar sonucunda hedef kitleye göre uyarlanabilir kapsamlı bir eğitim materyali
oluşturuldu ve alanda çalışan paydaşların kullanımına sunuldu.

3.19 Pozitif Yaşam Derneği Psikoterapi Günleri, 28 Haziran 2017
HIV enfeksiyonundan kaynaklanan psikolojik sorunların üstesinden gelmek için 8 seanstan
oluşan terapi modülleri geliştirdik.
3.20 Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği ile Dayanışma Buluşması, 8 Eylül 2017
Türkiye'de HIV ile yaşayan bireylerin güçlendirilmesi amacıyla çalışan iki dernek olan Kırmızı
Kurdele İstanbul Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği olarak bir araya geldik. Karşılıklı bilgi
paylaşımı gerçekleştirilen toplantıda uzun süreli işbirliğimizi güçlendirecek ortaklıklar
görüşüldü. Toplantımızın ev sahibi Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği yönetim kurulu üyelerine
teşekkürlerimizi sunduk. Gücümüz birlikteliğimizden geliyor!

3.21 Cinsel Sağlık ve HIV Farkındalığı Eğitimi, 29 Eylül 2017
Bakırköy Rotaract Kulübü aracılığıyla İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği üyeleriyle Cinsel
Sağlık ve HIV Farkındalığı eğitimi gerçekleştirdik. Engelleri kaldırıp, HIV'in hepimiz için
önemli olduğunu vurguladık.

3.22 Cem TV Arayış Programı, 23 Ekim 2017
Programda HIV ile yaşayan bireyler ve hasta haklarına dair son gelişmeleri konuşarak
farkındalık yaratmayı amaçladık.
3.23 Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi, 25-26 Ekim 2017
Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’nin düzenlediği kongre kapsamında ”Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı” oturumunda HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştıkları hak ihlallerini konuştuk.

4. 1 Aralık Dünya AIDS Günü Etkinlikleri
1 Aralık Faaliyetleri kapsamında farkındalık yaratma ve bilinçlendirme etkinliklerimiz Kasım
ve Aralık ayları boyunca yoğun olarak devam etti.

