
                                                                                                          

Mutluyuz, Heyecanlıyız ve Yeniden Birlikteyiz;
Hem 2020’yi karşılamanın mutluluğu hem de uzun zaman sonra e-bülten yazmanın
heyecanı ile karşınızdayız. Umuyoruz ki; 2019 yılının Kasım ve Aralık ayları ile 2020
Yılının Ocak ayını kapsayan faaliyetlerimizi özetleyen e-bültenimizi keyifle okur ve
yorumlarınızı eksik etmezsiniz.
Dayanışmayla…

Hakkımızda;
Pozitif Yaşam Derneği, HIV ile yaşayan bireylerin ayrımcılığa uğramadan tedavi
hizmetlerine erişmeleri ve sosyal yaşamlarına devam etmelerine destek olmak için
2005 yılında kuruldu.  O tarihten bu yana alanlardayız ve HIV/AIDS farkındalığını
artırmak için mücadele ediyoruz. Her yıl bir öncekinden daha güçlü, daha deneyimli
ve daha yenilikçi adımlarla binlerce yaşama dokunmaya ve yaşamı değiştirmeye
devam ediyoruz.

https://pozitifyasam.org/hakkimizda/

Pozitif Yaşam'ın Kasım Ayı
Kasım ayında faaliyetlerimizi 1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinlikleri çerçevesinde
şekillendirdik. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve
Sarıyer Belediyesinin derneğimize büyük destekleri oldu.

Bunlar şöyle;

Sarıyer Belediyesi, 18 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında 5 billboard

ve 20 afişin basımı ve asımına onay verdi.

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında 5 billboard

20 afişin asılmasına destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 – 30 Kasım tarihleri arasında 50 adet billboard ve
300 adet afişin asılmasına ve modyo ekranda HIV/AIDS farkındalık videosu
yayınlanmasına destek oldu.

12 Kasım
Sabancı Üniversitesi tarafından Gilead’ın sponsorluğunda 4. Ulusal Duyarlılık
Konferansına dernek adına Proje Koordinatörü Leyla Yıldız ve Sosyal Hizmet
Uzmanı Hazal Hartavi katıldı.

13 Kasım
Kenya Nairobi’de düzenlenen Uluslararası nüfus ve kalkınma 25. Konferansına
dernek adına yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı katıldı. Kenya Nairobi’de

kurulu üyesi Canberk Harmancı katıldı.
 

24 Kasım
HIV ile yaşayan bireylerin ve birinci dereceden akrabalarının katıldığı aylık akran
toplantısı Klinik psikolog Abdurrahman Efem’in değerli katılımıyla dernek
merkezimizde gerçekleşti.

27 Kasım
1 Aralık Dünya AIDS Günü Farkındalık Haftasında Dernek adına videolu röportajı
Yönetim kurulu üyesi Canberk Harmancı gerçekleştirdi.
Video için tıklayın…

30 Kasım
1 Aralık Dünya AIDS Günü Resepsiyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği
ile 30 Kasım 2019 tarihinde Emirgan Korusu’nda yer alan Beyaz Köşk’te
gerçekleştirildi. Resepsiyona birçok sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu, meslek
uzmanları ve çok sayıda gönüllü katılım gösterdi.

Haberin tamamı için;

İstanbul Destek Merkezi Kasım Ayı Hizmet Verileri

Pozitif Yaşam'ın Aralık Ayı 

3 Aralık
1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinlikleri kapsamında Pozitif Yaşam Derneği adına Dr.
Görkem Gökçelioğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

 

5-6 Aralık
Mersin üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kamu kurum ve
kuruluş temsilcilerine yönelik HIV Tanı ve Farkındalığı Eğitici Eğitimine Sosyal
Hizmet Uzmanı Hazal Hartavi katıldı.

10 Aralık
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun davetiyle 1
Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında 10 Aralık 2019 tarihinde farkındalık eğitimini
sosyal hizmet uzmanı Hazal Hartavi modere etti.

17 Aralık
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FarmAkademi Kulübü'nün davetiyle 1 Aralık
Dünya AIDS Günü kapsamında 17 Aralık 2019 tarihinde farkındalık eğitimi Hazal
Hartavi tarafından gerçekleşti.

20 Aralık
Rusya merkezli Source of Hope Foundation,Türkiye’de HIV/AIDS konusunu
tartışmak için dernek merkezini ziyaret etti. Toplantıya Dernek adına proje
koordinatörü Leyla Yıldız ve sosyal hizmet uzmanı Hazal Hartavi katıldı.

27 Aralık
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin daveti ile Sosyal Hizmet Bölümü
HIV/AIDS Farkındalığı eğitimi Hazal Hartavi tarafından gerçekleşti.

29 Aralık 
Yılbaşı konseptiyle HIV ile yaşayan bireylerin ve birinci dereceden yakınlarının
 katıldığı  aylık akran buluşmasını gerçekleştirdik.

İstanbul Destek Merkezi Aralık Ayı Verileri

Pozitif Yaşam'ın Ocak Ayı

Sosyal Medyada HIV ile yaşayan bireylere yönelik dijital linçte bulunanlar hakkında
suç duyurusunda bulunduk. HIV ile yaşayan bireylere karşı nefret ve ayrımcılık
üreten her olayın takipçisi olacağız! Basın bildirisinin tamamını okumak için;

8 Ocak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin daveti ve organizasyonu ile “HIV/AIDS ve Stigma”
konulu farkındalık eğitimine Hazal Hartavi eğitmen olarak katıldı.

15-16 Ocak
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin yürüttüğü "Seks İşçiliği
Mevzuatı İyileştirme Projesi" nin ilk adımı olan yuvarlak masa toplantısına derneği
temsilen Shu. Hazal Hartavi ve Av. Esra Erin katıldı. İstanbul ve Ankara illeri
konusunda olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve yerel
yönetimlerin ilgili birim temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda mevcut mevzuatta
sorun, uygulamadaki aksaklıklar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

26 Ocak
HIV ile yaşayan bireylerin ve de birinci dereceden akrabalarının katıldığı akran
buluşmasında; dernek avukatı Esra Erin ve katılımcılar, HIV pozitif bireylerin uğradığı
hak ihlallerini ve mücadele yöntemlerini konuştu. 

28 Ocak
Pierre Loti Lisesi öğrencilerine HIV/AIDS farkındalık eğitimini sosyal hizmet uzmanı
Hazal Hartavi uyguladı.

İstanbul Destek Merkezi Ocak Ayı Verileri

DUYURU!
Pozitif Yaşam Derneği olarak, 2005 yılından bugüne HIV ile yaşayan bireylere,
yakınlarına ve risk gruplarına konu ile ilgili doğru ve güncel bilgi vermek, ihtiyaçlarına
yönelik desteğe kolayca ulaşmalarını sağlamak ve hakları konusunda bilgilendirmede
bulunmak için şimdi Ankara’dayız!

Ankara Destek Merkezi faaliyetleriyle ilgili bilgi almak için bizi aramayı unutmayın!

Pozitif Hikayeler
Geçtiğimiz ay Huzurevinde kalan bir danışanımız; derneğimize ulaşarak kaldığı
huzurevinde HIV statüsü sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığını; yemekhaneye
giremediğini ve odasında kendisine herkesten ayrı tabak-bardakta yemek verildiğini,
toplu alanlara alınmadığını ve toplu faaliyetlere katılmasının yasaklandığını ayrıca
huzurevinde kalan diğer kişilerin kendisiyle konuşmadığını iletmiştir. Bunun üzerine
dernek avukatımız tarafından konuya ilişkin olarak; İlgili Kurum’a, Aile Çalışma Ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve İl İnsan Hakları Kuruluna HIV'in bulaş yollarına
ilişkin bilgilendirmeler ile yapılan hak ihlallerine derhal son verilmesi taleplerimizi
içeren gerekli başvurular yapılmıştır. Başvurumuz üzerine ilgili kurumun bulunduğu
şehrin Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden bir heyet
huzurevine gitmiş; kurum yetkilileri ve danışanımızla başvuruya ilişkin görüşme
sağlamışlardır. Görüşmelerin neticesinde ayrımcı davranışlara son veren kurum
yetkilileri danışanımızın odasında bulunan ayrı tabak ve bardak gibi malzemeleri
odadan çıkarmış; danışanımız artık olması gerektiği gibi herkesle beraber toplu
mekanlardan yararlanmakta ve yemeklerini yemekhanede yemektedir.
Son olarak; Valiliğin Hukuk işleri şube müdürlüğü huzurevi hakkında soruşturma
açmıştır!
Dayanışma Yaşatır!
 
 

Sağlıklı Beslenme Köşesi
Merhabalar, ben Diyetisyen Osman KARABOĞA. 
Yıllardır aklımdan geçen bir soru vardı. HIV+ bireyler için ben ne yapabilirim?  Bugün,
bu soruya tüm içtenliği ile yanıt veren Pozitif Yaşam Derneği sayesinde, tüm
heyecanımla ilk adımı atıyorum. Sizlere aylık olarak yayınlanan bültenlerde,
beslenme ve diyet konularında bilimsel ve güncel bilgileri paylaşacağımın müjdesini
vermenin mutluluğu içindeyim. Bu ilk adımın giderek yürümeye, koşmaya dönüşmesi
ise en büyük temennim. 
Beslenme ve diyet konusu toplumun tüm kesimleri gibi HIV+ bireylerin de en çok
kafalarını karıştıran konulardan biri. Bunun en temel sebebi ise bilgi kirliliği. Oysa ki
herkesin çok kolay bir şekilde konuşmaya kendini yetkin bulduğu beslenme ve diyet
konusunda tek konuşacak kişi diyetisyendir. Sizlere her bültende farklı bir konuda,
özet bilgiler halinde, sağlıklı beslenme ile ilgili, kaynağını bilimsel verilerden almış
doğrulardan bahsetmeyi ve bu bilgi kirliliğinden hep birlikte kurtulmayı
planlamaktayım.
Unutmamak gerekir ki tıbbi tedavinin bir parçası olan beslenme ve diyet tedavisi
kişiden kişiye bazı farklılıklar gösterebilir. Ancak burada paylaşacağım bilgiler
hepimiz için geçerli olanlar olacaktır.
Her bültende en doğru bilgiyi, en anlaşılır şekilde anlatabilmenin tatlı telaşı içinde
olacağım. Sağlığınıza bir nebze de olsa katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. 
Sağlıklı beslenme ve besin çeşitliliği gibi temel konuların yer alacağı bir sonraki
bültende buluşmak dileğiyle…
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