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POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 2018 ÇALIŞMALARI 

 

1. HİZMETLER 

1.1. Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi 

 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi kapsamında verilen hizmetlerin tümünü kapsar. Ocak 2018 – 

Aralık 2018 tarihleri arasında destek merkezimizde verilen danışmanlık hizmetlerinin sayısal 

verileri aşağıdaki tabloda kümülatif olarak hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu üyesi Sevgi Epecik’in sorumlu olduğu Destek Merkezimizde 1 akran danışmanı, 

1 psikolog ve 1 sosyolog görev almaktadır. 

2018 GENEL TOPLAM   

Yeni Tanı  677 

Daha Önce Gelen 
Danışan   1582 

Negatif Danışmanlık  4229 

Hastane Doktor 
Görüşmesi  33 

Avukat Yönlendirmesi 22 

Psikolog Yönlendirmesi  38 

 

1.1.1 2018 Yılı Danışan Veri Analizleri 
2018 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 160 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 24 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 2018 yılı itibarıyla danışan profilimizde %91,6 oranında 

erkekler yoğunluk göstermektedir. Danışanlarımızın %69,8’i LGBTİ bireylerden oluşmaktadır. 

Danışanlarımızın %14,5’i HIV’le birlikte eşlik eden bir başka enfeksiyona sahiptir. 

Danışanlarımızın %9,6’sı sosyal güvence ve sağlık provizyonuyla ilgili sorun yaşamakta ve 

güvence dışı kalmaktadır. HIV enfeksiyonu tanısı alan bireylerin yalnızca %41,4’ü kendinden 



şüphe ederek test yaptırmış.  CD4 ve HIV RNA değerleri analizlerine bakıldığında 

danışanlarımızın geç tanı aldıkları ortaya çıkmaktadır.  

 

 

2. AY SONU TOPLANTILARI 

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 

248 kişi (Dokuz toplantının mevcut sayısıdır.(248) ayrı kişi olarak hesaplanmamıştır.) 

katılmıştır. Toplantılara birçok alanda uzman konuk olarak katılmış ve sunum yapmıştır. Aralık 

ayı toplantısı geçtiğimiz yıllardaki gibi Yılbaşı Partisi olarak gerçekleştirilmiş ve danışanlarımızın 

yeni yılı birlikte, iyi dileklerle karşılamaları için imkân sağlanmıştır. 

 

3. KADIN DANIŞAN GRUBU TOPLANTILARI 

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. 93 ayrı kişi olarak 

hesaplanmamıştır.) katılmıştır. Toplantılar yönetim kurulu başkan yardımcısı Sevgi Epecik 

tarafından organize edilmiş ve gerçekleştirilmiştir.  

 

4. UYGULANAN PROJELER 

4.1. Anadolu Projesi 

4.1.1. Projenin Amacı 

MACAIDS tarafından finanse edilen Anadolu projesi Ağustos 2018 başlayıp 2019 Ağustos 

ayında tamamlanacaktır. Bu proje ile HIV ile yaşayan kişilerin sayıca yoğun olduğu 10 

Anadolu şehrini ziyaret ederek HIV ile yaşayan bireylerin sorunlarını tespit etmek, yereldeki 

sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek sorunlara çözüm üretmek, İstanbul ile Anadolu’daki 

şehirlerin bu bağlamda karşılaştırmalı analizini yapmak ve HIV pozitif bireylerin bilgi 

düzeyinin ve farkındalığının artırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Projenin ilk altı ayında toplantı ve görüşmelerin yapılabilmesi için kişiler ve kurumlar ile 

iletişim sağlanmıştır. Bu görüşmeler telefon veya online gerçekleşmiş ve yapılacak olan 

ziyaretlerin amacı ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Projenin ikinci altı ayında 

enfeksiyon uzmanları, danışanlar ve sivil toplum örgütleri ve aktivistlerle iletişim 

sağlanmıştır. Ziyaret edilecek şehirler; Antalya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa, Ankara, Kocaeli, 

Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Samsun olarak netleştirilmiştir.   

 



4.2. Kilit Mülteci Nüfusun Koruma Hizmetlerine Erişiminin Önündeki Engellerin Azaltılması 

Projesi 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık İnsan Hakları Derneği, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 

Yönelim Çalışmaları Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığında ve Avrupa Birliği 

Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonlarının finansal desteği ile İstanbul ve Ankara illerinde 

uygulanan proje kapsamında HIV riski altında olan veya HIV ile yaşayan mültecilerin koruma 

hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, özelleşmiş ihtiyaçlarına uygun koruma hizmeti 

verilmesi, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır. 

Derneğimiz yürütücülüğünde olan İstanbul Anadolu Hizmet Biriminde koruma sorumlusu, 

psikolog ve hukuki danışmanlar aracılığı ile hizmet sunumu gerçekleştirilmiştir.  

Proje kapsamında test öncesi danışmanlık, teste yönlendirme, test sonrası danışmanlık ve pep 

desteği gibi konu başlıklarına dağılan hizmetlerin yanı sıra bütüncül bir yaklaşımla tüm 

yararlanıcıların hukuki danışmanlık ve vaka takipleri ile birlikte toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet vaka takibi hizmetleri verilmiştir. 

Hizmet birimleri aracılığıyla önleyici faaliyetler kapsamında kondom, kayganlaştırıcı ve hijyen 

kiti dağıtımlarının yanı sıra farkındalık oturumları ile güvenli cinsellik davranışının pekişmesi 

amaçlanmıştır. 

4.3. Anonim Test Projesi’nin 2018 Yılı Hizmet Verileri 

4.4. HIV Farkındalığını Arttırmak için Video Eğitim Modülleri Projesi 

Proje Kasım 2017 tarihinde başlamış ve Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştır. HIV 

Enfeksiyonuna dair güncel ve anlaşılabilir bilgilerin popüler kültür ürünü olarak videolaştırılıp 

youtube üzerinden yayınlanmasını içeren projede HIV testi, ayrımcılık tedavi gibi temel 

konulara dair günlük konuşma dilince güncel bilgiler izleyiciler ile paylaşılmıştır.  

5. TOPLANTI, EĞİTİM, SEMİNER VE KONGRELER 

5.1. Kadıköy Kent Konseyi Şenliği 

Nisan ayında 2.si düzenlenen şenlik Kadıköy Kent Konseyi tarafından organize edilen şenlikte 

Pozitif Yaşam Deneği gönüllüleri ile stant açılmıştır. Şenlik boyunca HIV’e dair bilinmesi 

gerekenler, güncel gelişmeler ve korunma hakkında bilgilendirme yapılmış ve farkındalık 

yaratılmıştır.  Broşürlerin dağıtımı ile şenlik tamamlanmıştır.  

5.2. AIDS Konferansı 

Konferans bu yıl Amsterdam’da Temmuz ayında organize edildi. Pozitif Yaşam adına gönüllü 

Ali İhsan Cengiz katılım sağlamıştır. AIDS2018'in ilk günü üst düzey politik etkinlikler ile başladı. 

UNFPA ve WHO'nun ortak gerçekleştirdiği çağrıda(Call to Action) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 

ve Hakları ile HIV'ye yönelik müdahale uygulamalarının bir arada ilerlemesinin gerekliliği 

vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütünün düzenleyicisi olduğu sabah oturumlarında trans bireyler, 

ilaç enjekte eden bireyler ve sex işçilerinde HIV yayılımını engellemek adına yapılması 

gerekenler, iyi uygulama örnekleri ve DSÖ politikaları konuşuldu. 



AIDS2018'in 2. gününde ana oturumda politikacılar ve bilim insanları yer aldı. HIV/AIDS 

epidemiyolojisi azınlıklar, damar içi madde kullanıcıları ve sağlık hizmetlerine ulaşımı çok az 

olan diğer dezavantajlı gruplar açısından ele alındı. Bunun yanında Birleşik Krallık ve 

Hollanda'nın 2020 90-90-90 hedeflerine ulaşmak yönünde yapacağı katkıların duyurusu 

yapıldı. Bu toplantıların fonlayıcı kuruluşlar ve hükümet yetkililerini HIV/AIDS alanına daha 

fazla kaynak ayırmalarına ikna etmek açısından ne kadar önemli olduğu vurgusu yapıldı. Aynı 

zamanda Oskar ödülüne sahip sinema oyuncusu Charlize Theron kurmuş olduğu 'African 

Outreach Project' hakkında bilgilendirme yaparak sosyal ve maddi yönden ayrıcalıklı olanlara 

bu varlığın sorumluluğunu almaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu. 

AIDS 2018’in 3 günün de ise vurgulanan bazı noktalar; öncelikle HIV ile yaşayan bireylerin 

cömertliğine ve çalışmalara verdiği desteğe dair minnetlerini tüm konuşmacılar dile getirdi. 

Oturumda gerçekleşen tartışmada DSÖ politikalarının ulusal HIV politikalarına ne ölçüde 

uygulandığı, bu anlamda engeller ve nasıl aşılabileceği önemli yer edindi. 

 

AIDS 2018’in 4. Gününde; egen ve çocuklara ulaşmanın öneminden bahsedildi. HIV tanı, tedavi 

stratejileri çoğunlukla erişkinleri hedeflediği ve bu durum çocukların gözdem kaçmasına sebep 

olmaktadır. Bunda etkili olan sebeplerden birisi HIV ile yaşayan çocukların sayısının erişkinlere 

oranla az olması ve ulaşmanın zor olması vurgulandı.  

5.3. Türkiye’de HIV Hikayeleri Kitap Lansmanı 

Hevi LGBTİ Derneği tarafından hazırlanan kitabın lansmanı Eylül ayında derneğin merkezinde 

gerçekleştirildi. Çoklu ayrımcılık meselesini konu edinen kitapta mülteci/göçmen HIV ile 

yaşayan kişilerin hikayelerine de verildi.  

5.4. Pozitif Akademi  

Toplumun farklı kesimleri için HIV bilgisi üretmeyi ve HIV konusunda farkındalık yaratmayı 

hedefleyen Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği, HIV konusunda daha aktif ve daha donanımlı bir 

seviyede çalışma sürdürmek isteyen bireyleri ve sivil toplumun HIV cevabının daha olgun bir 

hale getirilmesi fikrini desteklemek amacıyla Pozitif Akademi projesini hayata geçirdi.  

Pozitif Akademi Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Antalya’da 

gerçekleştirildi.  Program, seçilen aktivistlerin HIV bilgisi ve savunuculuk kapasitelerinin 

gelişimini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışından katılan eğitmenlerle birlikte düzenlendi. 

Dernek adına sosyal hizmet uzmanı Hazal Hartavi ve proje koordinatörü Ezgi Eryılmaz katılım 

sağladı.  

5.5. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresinde Sınır Aşan Cinsellik / Toplumsal Cinsiyet 

Paneli 

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin bu yıl 12.sini düzenlediği Cinsellik ve Cinsel 

Tedaviler Ulusal Kongresinde Sınır Aşan Cinsellik / Toplumsal Cinsiyet panelinde İKGV Genel 

Müdürü Muhtar Çokar'ın moderatörlüğünde Kilit Mülteci Gruplar deneyimlerimiz üzerinden 

Göç, Kilit Mülteci Gruplar, Cinsellik ve HIV Enfeksiyonu hakkında konuşuldu. Kasım ayında 

organize edilen panele dernel adına yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı katılım 

sağlamıştır.  



5.6. İzmir Diş Hekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 

İzmir Diş Hekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 9 - 11 Kasım 2018 

tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi.Bilimsel program içerisinde HIV ile yaşayan bireylerin ağız 

ve diş sağlığı hizmetlerine erişimde yaşadıkları hak ihlallerine yönelik bir sunum 

gerçekleştirdik. Sunum öncesinde Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği'nden Doç. Dr. Şükran 

Köse HIV enfeksiyonuna dair gelişmeler, ağız ve diş sağlığı uygulamalarında HIV geçişine dair 

korkuların azaltılması hakkında diş hekimleri bilgi alışverişinde bulundu. Dernek adına yönetim 

kurulu üyesi Canberk Harmancı katılım sağladı.  

5.7. Ulusal HIV/AIDS Kongresi 

Her yıl Kasım ayında düzenlenen Ulusal HIV/AIDS Kongresine bu yıl da kongre temsilcimizle 

birlikte katılım sağladık.Kongre Başkanı Prof. Dr. Volkan Korten'in oturum başkanlığını yaptığı 

ve Prof. Dr. Deniz Gökengin'in konuşmacı olduğu Ulaşılması Güç Gruplar için Öneriler 

oturumuyla açılan kongre Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği’nden  Arda Karapınar'ın sivil 

toplum temsilcisi olarak katıldığı "Hızlanan Epidemiye Nasıl Cevap Verebiliriz?" paneliyle 

tamamladı. 

 

6. DÜNYA AIDS GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 

6.1. Rataract Kulüpleri/Farkındalık Oturumu 

1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl da Rotaract Kulüplerinin misafiri olduk. 

HIV/AIDS'e dair güncel bilgileri paylaştığımız toplantıda HIV ile yaşayan bireylerin yaşadıkları 

hak ihlalleri, ayrımcılık ve damgalama örneklerini paylaştık. Etkinlik sonunda HIV ile yaşayan 

bir birey görmek için bir selfie çek diyerek HIV'in herkeste görülebileceğine vurgu yapıldı. 

Oturum 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilmiş ve dernek adına yönetim kurulu üyesi Canberk 

Harmancı katılım sağlamıştır.  

6.2. İstanbul Aydın Üniversitesi/İnsan Hakları ve Sağlık Sempozyumu 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği İnsan Hakları ve Sağlık 

Sempozyumuna katılım sağlandı. HIV enfeksiyonuna dair günceller bilgiler ışığında HIV ile 

yaşayan bireylerin yaşadıkları hak ihlalleri ve haklar hakkında bilgiler paylaşıldı. 

Hak ihlaline uğrayan bireylerin %60'ının sağlık hizmeti sunumu sırasında ihlal yaşadığını 

bildirdiği günümüzde güncel HIV bilgisiyle donanmış sağlık profesyonellerinin yetişmesine 

katkı sunan İstanbul Aydın Üniversitesinin katkıları ile sempozyum tamamlanmıştır. Dernek 

adına yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı katılım sağlamıştır.  

6.3. Acıbadem Üniversitesi/Farkındalık Oturumu 

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin etkinliklerine katılım 

sağlayacak olan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileriyle biraraya gelindi. 

HIV enfeksiyonuna dair güncel bilgileri paylaştığımız oturumda, 1 Aralık Dünya AIDS Gününde 

HIV enfeksiyonuna dair farkındalığı neden ve nasıl arttırılabilir sorusunun cevaplarını aralandı. 

Dernek adına yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı katılım sağlamıştır.  



6.4. Dünya AIDS Günü Paneli/Resepsiyon 

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında HIV ile yaşayan bireylerin çalışma hakkı ihlalleri ve iş 

yeri hekimlerinin sorumlulukları üzerine panel ve Dünya AIDS Günü kokteyli 1 Aralık tarihinde 

gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı 

üstlenmiştir. Çalışma hayatında yaşanan hak ihlalleri ve işyeri hekimlerinin sorumlulukları 

başlığı ile Av. Öncel Onur’un sunumu ile panel başlamıştır. “İşe giriş, sağlık raporları ve 

Raporların itiraz yolları ”başlığını HAYAD’tan Av. Sakine Biset Ekinci sunmuştur. Panelde son 

konuşmacı dernek yönetim kurulu üyesi Dr. Görkem Gökçelioğlu’nun “HIV enfeksiyonu bulaş 

yolları ve iş sağlığı” başlığı ile tamamlanmıştır.  

6.5. 1 Aralık Toplantısı 

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi tarafından 

organize edilen 1 Aralık Dünya AIDS Günü toplantısına dernek adına yönetim kurulu üyesi 

Canberk Harmancı katılım sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 30 

Kasım 2018 itibariyle 1985'te ilk vakanın tanımlanmasından itibaren 20.293 kişi HIV ile 

yaşadığını öğrenmiştir. Tanı alan bireylerin 14.724'ü erkek, 3.893'ü kadınlardan 

oluşturmaktadır. Son 1 yılda 2.409 kişi HIV ile yaşadığını öğrendi. Yıl sonunda bu sayının 3.000 

olması beklenmektedir. 


