
HIV ile ya ayanlara ve yakınlarına yönelik çalı malarımızı bu ay da sürdürdük.
Dokuz Eylül Üniversitesi  ö rencilerinin ve Öz Sa lık  Sendikasının  talebiyle HIV

farkındalık atölyelerini ve  düzenledik. HIV alanında öncü ilk dernek olan Pozitif
Ya am Haziran ayı itibariyle 16. ya ına girdi.  Daha fazlası için web sitemizi ziyaret

edebilirsiniz. 

8 Haziran
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ö rencilerinin talebiyle olu turulan
farkındalık etkinli inde HIV'e dair bilinmesi gerekenler ve do ru bilinen yanlı lar
tartı ılmı tır.  Dernek adına Shu. Hazal Hartavi katılım sa lamı tır. 

13 Haziran
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derne i (KL MUD) tarafından organize edilen 3.
HIV/AIDS Çalı tayı’na dernek adına Av.Polat Yamaner Katılım sa lamı tır. Oturum
farklı disiplinler ve sivil toplum örgütleri bakı  açısıyla COVID-19 döneminde HIV ile
ya ayanlar konu ba lı ı tartı ılmı tır. 

19 Haziran
Öz Sa lık-  Sendikası tarafından organize edilen KVKK kapsamında i yerine sa lık
verilerinin yönetimi etkinli ine dernek adına Av. Polat Yamaner katılım sa lamı tır.
Etkinli in ilk oturumunda sa lık verilerine ili kin i yeri hekimleri ve i  güvenli i
uzmanlı ının sorumlulu u, di er bir yarısı da HIV’e ili kin temel kavramlar, terminoloji
ve çalı anların HIV statüsü tartı ılmı tır. 

17 Haziran
Türkiye'de HIV alanında faaliyet gösteren 3 sivil toplum kurulu u bir araya geldik.
Dokuz8Haber kanalında Gürkan Özturan ve Arda Karapınar'ın moderatörlü ünde
HIV'in kimin meselesi ba lı ını tartı tık. Dernek adına Yönetim Kurulu Üyesi Canberk
Harmancı katılım sa lamı tır. Yayına ula mak için tıklayın.

25 Haziran
Moderasyonunu Shu.Hazal Hartavi'nin üstlendi i 'Bilinçli laç Kullanımı' etkinli ine
Eczacı Ahu Alim katılım sa lamı tır. zleyicilerin instagram canlı yayında takip
edebildi i Pozitif Gündem etkinli i soru-cevap eklinde tamamlanmı tır. Yayına
ula mak için tıklayın.

Kutlu, Mutlu ve Umutlu Olsun
Pozitif Ya am Derne i olarak 16. ya ımızı sizlerle umut içinde kutladık. 16 yıldır bizi
yalnız bırakmayan üyelerimize, çalı anlarımıza ve gönüllülerimize te ekkürlerimizi

iletiyoruz. yi ki varız, iyi ki varsınız.

Hep Geli en Güçlü Yıl Dönümlerimize...
 

stanbul Destek Merkezi Haziran Ayı Hizmet Verileri
 

Yeni Tanı: 29
HIV ile Ya ayan Bireylere Verilen Danı manlık: 339                    
Test Öncesi ve Test Sonrası Negatif Danı manlık: 303

Avukat Yönlendirmesi: 82
Psikolog Yönlendirmesi: 11

AKRAN TOPLANTISI

HIV ile ya ayan ki ilerin ve yakınlarının katıldı ı akran toplantısı Eczacı Ahu Alim'in
katılımıyla bu ay 27 Haziran tarihinde gerçekle tirilmi tir. Toplantıda bilinçli ilaç
kullanımı ve ilaç etkile imleri tartı ılmı tır. Katkıları ve destekleri için Ahu Alim'e

te ekkürlerimizi iletiyoruz. 
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