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Önsöz 
 
  
2018, bizim için pek çok heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadığımız bir yıl oldu. Bir buçuk 
yıldır, dürüstlük ve şeffaflık temelleri üzerine inşa ettiğimiz ‘Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi’ 
oluşumumuz, Nisan ayında Pozitif-iz Derneği olarak resmen kurulmuş oldu.  
  
Derneğimizin açılışından hemen sonra, çalışmalarımıza daha da hız kattık. Ofisimizi 
tutmamızla birlikte bizim için hummalı bir süreç başlamış oldu. HIV ve AIDS alanında tanınan 
aktivistler olduğumuz için, HIV ile yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını bilen –pek çok meslek 
grubundan olan- dostlarımız, danışanlarımız ve gönüllülerimizin destekleri sayesinde 
ofisimizin tadilatları hızla yapıldı, mobilya ve malzemeler alındı.  
  
Henüz bir fon kaynağımız olmamasına rağmen, HIV ile yaşayanlara destek ve danışmanlık 
hizmetleri vermeye başladık. Çünkü, uzun zamandır HIV pozitiflerin kapısını çaldıklarında bir 
akranı ile tanışıp danışmanlık alabileceği başka bir merkez bulunmuyordu. Bu bağlamda 
Pozitif-İz’in alanda büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. 
  
Fiziki bir mekâna sahip olmak; bizlerin daha verimli çalışmasına olanak tanırken, en önemlisi 
de danışmanlık almaya gelen HIV pozitiflerin daha güvenli bir alanda, mahremiyet kaygısı 
yaşamadan rahatlıkla gelip gitmelerine ve hizmet alabilmelerine olanak sağladı.  
  
Yıllardır olduğu gibi; yine pek çok eğitim, seminer, toplantı ve kongrelerde yer aldık. HIV 
alanında değişimler zaman alıyor, biliyoruz. Ama bıkmadan ve yorulmadan, HIV ile yaşayan 
bireylerin yaşadıkları ayrımcılık ve damgalamanın aslında yanlış ve/veya eksik bilgiden 
kaynaklı olduğunu sabırla anlatmamaya çalıştık. Anlatmaya çalışmak, çabalamak bizi hiç 
yormuyor.  
  
Operasyon öncesi yapılan testte, pozitif olduğu ortaya çıkan bir birey, HIV nedeniyle 
narkozdan uyandırılıp ”Ameliyatını yapamayız.” denildiğinde, HIV nedeniyle yurda alınmayan 
öğrenci bizi aradığında, işten zorla çıkarılmak istenen danışan bize ulaştığında veya web 
sitesinde ”HIV taşıyan hastalar hastanemizde tedavi edilmemektedir.” yazan bir kurumun bu 
ifadesini gördüğümüzde; biz yine yorulmuyor, aksine daha çok motive oluyor ve gerekli 
müdahaleleri anında yapmak için canla başla çabalıyoruz. İhlal yaşanan alanlara müdahale 
edip ameliyat gerçekleşince, hukuksuzluğa uğramış öğrenciyi hukuki danışmanlık ile 
yönlendirdiğimizde ve o hastanenin ayrımcı ifadesini değiştirmesini sağladığımızda rahatlıyor 
ve dinleniyoruz.   
  
On yılı aşkın deneyimimiz ve sürekli güncellediğimiz bilgimizle, daha çok kişiye ulaşmaya, 
haklarını savunmaya ve farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Bunları yaparken pusulamız 
dürüstlük ve şeffaflık… 
  
  
Sevgi ve saygılarımızla, 
 
 
Çiğdem Şimşek  
 
Pozitif-iz Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 



 
 
 
Vizyon ve Misyon 
 
Türkiye’de HIV ile ilgili doğru bilgiyi yaygınlaştırarak, HIV ile yaşayan kişi ve yakınlarının 
hiçbir alanda ayrımcılığa uğramadığı, eşit bireyler olarak var olduğu, bütünleşmiş bir toplum 
yaratmak.  
 

 HIV pozitif bireylere ve yakınlara ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlık hizmetlerini 
vererek; 

o Konu ile ilgili güncel ve doğru şekilde bilgilendirmek, 
o Hakları konusunda güçlendirmek, 
o HIV ile yaşam becerilerini geliştirmek. 

 

 HIV ile yaşayan kişiler ve yakınları arasında dayanışmayı artırmak, 

 Toplumda HIV konusunda farkındalık yaratarak ayrımcılık ve damgalanmayı ortadan 
kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

 
Değerlerimiz 
 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
 
Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporlar açık olarak sunulur. 
 

 Bireysel Mahremiyet 
 
Pozitif-iz’e ulaşan/iletişime geçen/danışmanlık alan/uğrayan/gönüllü olan vs. herkesin 
kişisel bilgileri tamamen kendine özgü ve özeldir. Kesinlikle paylaşılmaz. 
 

 Eşitlik ve Hakkaniyet 
 
Pozitif-iz’de herkese eşit davranılır.  
 

 Farklılıklara saygı 
 
Herhangi bir dinin, ideoloji, etnik, siyasi ve benzeri görüşün savunuculuğu veya 
propagandası yapılmaz. 
 

 Gönüllülük 
 
Pozitif-İz’de gönüllülük ilkesi esastır. 



A. Pozitif-iz Derneği Faaliyetleri 
 
A.1. Derneğimiz resmen kuruldu. (26.04.2018) 

 
 

 
 
 

A.2. Dernek ofisimizi tuttuk (25.04.2018) 
 
Dernekler Müdürlüğü’nden Alındı Belgemizi teslim aldığımız gibi, daha önce görüp 
beğendiğimiz ofisi tutmaya gittik. Dernek ofisimizin yerini seçerken danışanların rahatlıkla 
gelip gidebilecekleri ve merkezi bir konumda olmasına özen gösterdik.  
 
İstanbul Şişli’de kiraladığımız ofisimizi tüm gönüllü ve danışanlarımızın destekleri ile 
tadilatlarını yapıp, döşemeye başladık.  
 
 



A.3. Dernek tadilat ve alışverişlerimizi yaptık. 
 
İmece usulü döşediğimiz ofisimiz için oluşturduğumuz ihtiyaç listemizden, destekçilerimiz 
kendi bütçelerine uyan veya ellerinde bulunan eşyalar için birer kalemi seçti. Kimi evinden 
sehpa getirdi, kimi ayna, lamba, kimisi de çatal kaşık. Her birimiz evlerimizden bir şeyleri 
taşıdık, yerleştirdik.  
 
HIV ile yaşayan bir bireyin annesi, evindeki en sevdiği salon çiçeklerini yolladı. Ofisimiz 
canlandı.  
 
Epey kötü durumda olan tuvalet için, bir uzmanımız tadilatını üstlendi. Evinde fazla olan 
klimalarından verdi.  
 
Başka bir destekçimiz, “Çalışmalarınızı bulaşık yıkayarak bölmeyin.“ dedi ve bir bulaşık 
makinesi bağışladı.  
 
Öğrencilik yıllarından beri pek çok farkındalık çalışmasında yan yan durduğumuz bir doktor 
gönüllümüz de, ofisin tüm stor perdelerini taktırdı.   
 
Bir vakıf, 4 büyük demir dolap gönderdi.  
 
Faaliyet raporlarımızı bastırdığımız kırtasiye bile, ”Ne güzel işler yapıyorsunuz. 
Gönüllülüğünüz takdir ediyoruz. Biz de katkı sağlamak isteriz.“ dedi ve 2 büyük torba ofis 
malzemesi bağışladı.  
 
Bir gönüllümüz ise özellikle danışan koltuğunu almak istedi. ”Zamanında ben de o koltuğa 
oturdum. Ben hastaneden tanı alıp, direkt derneğe* (*bizim ekibin daha önce çalıştığı 
kuruma)  gelmiştim. Ağlayarak oturduğum o koltuktan sizlerin sayesinde gülerek ve hayatım 
değişerek kalkmıştım.“ dedi. Bu sevgili gönüllümüz sadece koltuk almakla kalmamış, tüm 
çalışma masalarımızı ve eğitim sandalyelerimizin de bir bölümünü almıştır.  
 
Büyük – küçük demeden elinden, gönlünden geleni esirgemeyen tüm bağışçı gönüllülerimize 
minnettarız. Tüm HIV ile yaşayanlar adına teşekkür ederiz.  
 
 

 



Alış verişleri tamamlamak için tüm gün oradan oraya yürümek, tadilatlar için ustaları bulmak, 
elektrikçisi, badanacısı, fayansçısı, parkecisi ile ayrı ayrı konuşup ”Biraz daha indirim yapar 
mısınız? Burası kar amacı gütmeyen bir dernek olacak” deyip pazarlıkları yürütmek, elimizde 
matkap perdeleri takmak için duvarları delmek, her tadilattan sonra süpürge, villada yapmak 
çok yorucuydu. Ama çok da zevkli. Tüm ekip büyük bir özveriyle çalıştı.  
 

 
Üzerinde epey yıpranmış mineflo olan zemini parke ile yeniledik. 

 

 

Neredeyse kullanılamayacak durumda olan tuvalet, tadilat sonrası tertemiz oldu. 
 



 

 
 

Koyu renkli metal dolaplarımızı kurumsal rengimiz olan kırmızıya boyadık. 
 
 

 
 

Lambalarımızı taktık, perdelerimizi astık. Masalarımızı hep birlikte monte ettik. 
 
 
 
 



A.4. Dernek açılışımızı yaptık (20 Haziran 2018) 
 
 

 
 
 
Keyifli emeklerle hazırladığımız derneğimizin ilk açılışını destekçi, üye, alandaki kurum ve 
kuruluşlara yönelik yaptık. Pozitif-iz kurucuları Sivil Toplum alanında çok eski aktivistler 
oldukları için birlikte çalıştıkları, iş birliği yaptıkları, temas halinde oldukları insan sayısı da bir 
hayli fazla. İşte tüm bu güzel insanların bir araya geldiği açılışımıza; HIV ile yaşayanların 
yanı sıra, sağlık çalışanları (doktorlar, hemşireler,…vs), firma temsilcileri, avukatlar, 
sosyologlar ve diğer meslek grupları katıldı.  
 

 
 
İkinci açılışımızı ise HIV ile yaşayan bireylerin ağırlıklı olduğu, alanda omuz omuza 
ilerlediğimiz dostlarımıza yönelik yaptık.  
 
 



A.5. Açılışımızı duyurduğumuz ilk basın bültenimizi yayınladık. 
 
 

HIV İLE YAŞAYANLARA MÜJDE ! 
 

HIV ile yaşayanlara müjde; ücretsiz ve anonim olarak destek alabileceğiniz Pozitif-iz 
Derneği sonunda kuruldu… 

 
Pozitif-iz, HIV tanısı almış kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerinin yanı sıra savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürütmek amacıyla geçtiğimiz 
ay hayata geçti.  
  
Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Şimşek verilecek  hizmetler ile ilgili şunları 
söyledi:  "İstanbul'da açılan Dernek ofisimizde akran danışmanlığı (HIV pozitiften HIV pozitife 
danışmanlık) başta olmak üzere haftanın çeşitli günlerinde bir diyetisyen, avukat ve 
psikoloğun hizmet vermesini planlıyoruz. Ayrıca, HIV pozitifler ve yakınları için geliştirdiğimiz 
eğitim modüllerimiz bulunmaktadır. HIV'in tıbbi, sosyal, psikolojik ve hukuki boyutlarını 
kapsayan eğitimler düzenleyerek HIV ile yaşama becerilerini arttırmaya çalışıyoruz.  
  
HIV pozitifler ve yakınları hafta içi 12.00 - 17.00 saatleri arasında hiçbir kimlik bilgisi 
vermeden 0535 519 54 95 numaralı telefondan bizi arayabilir veya sosyal medya 
hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirler." 
  
Şimşek, Derneğin amaç ve hedeflerini şöyle anlattı: "Dernek kurucuları 11 yıldan uzun 
süredir HIV ve AIDS alanında aktivizm, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürüten 
kişilerden oluşuyor. Üyelerimiz arasında HIV pozitifler ve yakınları, çeşitli meslek 
gruplarından konuya duyarlı kişiler yer alıyor. Yönetim kurulu üyeleri olarak hepimiz 
geçmişten bu yana pek çok HIV odaklı proje ve çalışmada yer aldık.1,5 yılı aşkın süredir 
faaliyetlerimize Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi olarak devam ediyorduk. Dernekleşme 
sürecimizi geçtiğimiz ay tamamladık ve Pozitif-iz Derneği'ni kurduk. Haziran ayı itibariyle 
hizmet vermeye başladık. Danışanlarımız gönül rahatlığıyla bizi arayabilirler. Onlara destek 
olmak için çalışıyoruz."  
  
Pozitif-iz Derneği 
  
www.pozitifiz.org 
info@pozitifiz.org 
 
Facebook       : /pozirifizorg 
Intagram         : /pozitifizorg 
Twitter            : /pozitifizorg 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pozitifiz.org/
mailto:info@pozitifiz.org


A.6. Web sitemizi yeniledik 
 

21 Mayıs 2018 tarihinde web sitemiz yeni yüzüyle takipçilerimiz ile buluştu.  
 

 
 
 

A.7. Sosyal Medya Hesaplarımız 
 
Facebook 
29 Kasım 2016 tarihinde hayata geçen Facebook sayfamızda 880 takipçiye ulaştık. 

 
 
 

 
 

 
 
 



Instagram 
Instagram hesabımızda ise 600 takipçiye yaklaştık.  
 
Mahremiyet nedeniyle sayfamızı takibe almadan da 
sosyal medya hesaplarımızı takip edenlerin sayısının bir 
hayli fazla olduğunu isteriklerden görüyoruz.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.8.  İlk broşürümüzü hazırladık. 
 
İlk broşürümüzü HIV ile yaşayanlara yönelik hazırladık. HIV takibi yapan kurum ve 
kuruluşlara ziyaretlerimiz sırasında, tanı almış kişilere verilmek üzere bıraktık.  



A.9. Bilgi ve farkındalık broşürümüz.  
 
Dünya AIDS Günü kapsamında hazırladığımız ve hedef kitlesi genel toplum olan bu 
broşürümüzde ise, HIV ve AIDS’e ilişkin temel bilgiler yer alıyor.  
 

 
 

 



A.10. Birinci Olağan Genel Kurul toplantımızı gerçekleştirdik. 
 
 
1. Olağan Genel Kurul  Toplantımızı 07 Ekim 2018 tarihinde, saat 11.00’de dernek 
merkezinde gerçekleştirdik.  
 

 
 
28 üyeden 23’ünün katıldığı toplantı aşağıdaki başlıklar altında yapıldı;  
 
Tanışma ile başlanan toplantı, HIV nedeniyle hayatlarını kaybeden insanların anısına 1 
dakika saygı duruşu ile başladı. 
  
 Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi. 
 Divan heyeti başkanı ve kâtip üyeleri seçildi. 
 Başkanın konuşmasının ardından geçmiş döneme ait çalışmalar anlatılarak Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. İbra edildi. 
 Derneğin gelir-gider ve bilançosu okundu, müzakere edildi. İbra edildi. 
 Yönetim Kurulu asıl-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimi yapıldı. 

 



 

A.11. Dernek merkezimizin açılışını danışanlarımızile kutladık. 
 
 
İlk açılışımızı Mayıs ayında işbirliği yaptığımız 
kurum ve kuruluşlara yönelik yapmıştık. Danışan, 
gönüllü ve dostlarımızla da ayrıca 26 Ekim 2018 
tarihinde ikinci bir açılışta bir araya geldik. 
 
 

 
 

B. Destek Merkezi Hizmetlerimiz 
 
B.1. Akran Danışmanlığı Hizmetlerimiz. 

 
Telefon, sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden bize ulaşan HIV pozitifler ve 
yakınlarına, ayrıca Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde verdiğimiz yüz yüze 
danışmanlıkların yanı sıra, HIV şüphesi olan kişilere de danışmanlık hizmetleri sağladık. 
Ayrcıa, geçmiş yıllarda danışanımız olan kişilerle de iletişim halindeydik. Yeni soru ve 
sorunlarında onlara destek ve danışmanlık vermeye devam ettik.  
 

Yeni Tanı Eski Tanı 
 

Yüz Yüze Telefonla Instagram 
Facebook 

Messenger  
Şüpheli İlişki 

178 167 
 

146 245 109 204 
 

 45kişi 

345 kişiye 

 

704 defa danışmanlık verilmiştir.  

   
 
Dönem dönem HIV ile yaşayan bireylerin dışında verdiğimiz ilginç danışmanlıklar da oluyor. 
İşte onlara birkaç örnek: 
 

 

 



 

 

Kısa Kısa...  
 

17 yaşındaki genç, nerede test yaptırabileceğini sordu. Teste gitme 
konusunda cesaretlendirildi. Sonucu negatif :) 
 

* * ** ** ** ** ** 
Askerde tanı alan 21 yaşındaki genç ile Instagram üzerinden yazıştık. Askeriyede 
testleri yenilenirken "Odama doktorlar gidip geliyor, tüp tüp kan alıyorlar. Henüz kimse 
bir şey söylemedi. Karnım ağrıyor, bacaklarım da titriyor. Ailemden kimseyi 
arayamıyorum." dedi. Danışanla sonrasında; yeni tanı şoku / travma, askerlikten 
muafiyet,  aileye açılma, deşifre endişesi, tedaviye erişim için hastane seçimi,  ilaca 
başlama kararsızlığı konularında görüştük. Tedaviye başladı, değerleri ve en önemlisi 
morali çok iyi. 

* * ** ** ** ** ** 
4 yıldır çalıştığı iş yerinden HIV nedeniyle çıkartılmış. Hukuki danışmanlık sağlandı. 
Danışan iş yerine dava açtı. 
 

* * ** ** ** ** ** 
22 yaşında tanı alan ve tanısını hiç kimseyle paylaşamayan gencin, hastane fobisi 
vardı. "Test yapılan yerler neden hep hastanelerin en alt ve ücra köşelerinde olur ki?  
Çok ürkütücü yerler. Kaç kere morgun önünden geçmek zorunda kaldım." dedi. 
Uzunca bir zaman yazışarak ve yüz yüze görüşerek hem HIV ile hem de o sevimsiz 
koridorlarla barışmasını sağladık.  

* * ** ** ** ** ** 
Tanı alalı 10 gün olan tıp fakültesi öğrenici, HIV’in etkilemediği infazı olmayan (yani 
Cerrahi işlem gerektirmeyen) hangi branşı okuyabileceğini sordu. Dilediği her branşı 
okuyabileceğini söyledik.  

* * ** ** ** ** ** 
Ameliyathanede sağlık çalışanı, yeni tanı aldığı için ilaçların yan etkileri ve deşifre 
olma endişesi yaşıyordu. Günümüz ilaçlarının çok konforlu olduğu ve hastanedeki 
çalışma arkadaşlarının mahremiyetini ihlal etmesi durumunda neler yapabileceği 
üzerine bilgilendirdik. Deşifre olması ile ilgili kaygılarını, çalıştığı birim şefi ile 
paylaşmasını önerdik. İlaçlarını aldığı eczanede sorun yaşama ihtimalini iletti, bunun 
üzerine medula sistemini kapatabileceğini anlattık. Bizimle konuştukça rahatladığını 
belirten danışanın şu anki değerleri ve iş hayatı yolunda.  
 

* * ** ** ** ** ** 
10 yıllık asker, aldığı tanıyı amirlerine söylemiş. Askerlikten çıkarılacak ve malül 
olacak. 

* * ** ** ** ** ** 
Ayağını kıran danışan, iş yerine verilecek raporda HIV tanısının yazılı olup 
olmayacağını sordu. Olursa, HIV durumu yazılırsa, buna itiraz edebileceğini ve 
izleyeceği yollar anlattık. 
 

* * ** ** ** ** ** 
Eski parterinin HIV pozitif olduğunu öğrenen kişi, yaptırdığı testin sonucu şüpheli 
gelince ağlanma krizi geçirdi. Kendisine yalancı pozitiflik ihtimalini anlattık. Yoğun 
endişe yaşayan kişiyi psikiyatriye yönlendirdik.  
 

** ** ** ** ** 
21 yaşındaki danışanı ailesi zorla evlendirmeye çalışıyordu. HIV durumu ortaya çıkar 
diye çok endişeleniyordu. Evlilik işlemleri ve sonrasında durumu ailesi anlarsa diye 
panik içindeydi. Yuksek lisans vs akademik kariyer düşündüğü için Erasmus (öğrenci 
değişim programı) ve belki sonrasında yurt dışında bir düzen kurma konusunda 
konuştuk.  
 



 

   

26 yaşında ve halsizlik, yorgunluk şikayetleri olan ve lenf bezleri oldukça şiş olan 
danışanın sosyal güvencesi yoktu.  Genel Sağlık Sigortası hakkında bilgi verdik. 

 

** ** ** ** ** 
Garson olan genç, her yerden HIV testi istendiğini ve işe giremediğini söyledi. 
Doktorundan “Çalışmasına engel yoktur” yazısı alabileceğini ilettik.  
 

** ** ** ** ** 
1 yıl önce tanı alan fakat deşifre olma korkusuyla tedaviye gitmeyen danışanın boyun ve 
boğazında lenf bezleri şişmeye başlamıştı. Korkmaya başladığı için doktora gitmeye 
karar vermiş, ancak bir türlü cesaret edemiyordu. Tedavi ve takiplerin, HIV ile yaşamda 
en önemli unsurlar olduğunu anlattık. Danışanı derneğe de davet ettik, fakat mahremiyet 
kaygısı nedeniyle sadece yazışarak iletişim kurmak istedi.  Şu an genel durumu iyi. 
 

** ** ** ** ** 
Trafik kazası geçiren ablasına ameliyat öncesi tanı konmuş. Abla yoğun bakımda ve 
durumu hakkında bilgisinin olup olmadığını kardeşi ve ailesi bilmiyor. Danışmanlık verildi. 
Kardeşi tanı alan kişiye genel bilgilendirme yapıldı.  

 

** ** ** ** ** 
Türkiye'de çalışan ve sosyal güvencesi olmayan Peru vatandaşı, 7 ay önce Peru'da 
tedaviye başlamış. Türkiye'de olduğu için 1 aydır ilaçlarını alamıyordu. Peru’dan doktoru 
ilaç gönderdi ve Türkiye’de bir enfeksiyon doktorunun reçetesi ile ilaçlarının gümrükten 
alınmasını sağladık. CD4 testi için özel laboratuvar ve devlet hastanesinde doktor 
muayenesine yardımcı olduk.  

** ** ** ** ** 
Şişli Sağlık İşlerinde tanı alan Suriye vatandaşının pasaport süresi dolmuştu. Doğrulama 
testi için ASAM Suryeli Danışma merkezine yönlendirdik. 

** ** ** ** ** 
Eski partneri HIV tanısı alan kişi, danışanı suçluyormuş ve para talep ediyormuş. 
Hukuksal konuda yapması gerekenleri ilettik. 
 

** ** ** ** ** 
Parmağı kırılan ve platin takılacak olan danışanın ameliyat dosyasının dışına HIV 
yazılmıştı. Durumunu bilmeyen ailesinin öğrenmesinden endişe ediyordu. Danışana 
doktoru ile konuşmasını ve bunu yapan görevliyi uyarabileceğini öğütledik.  
 

** ** ** ** ** 
4 yıldır HIV pozitif olan danışanımızın eski erkek arkadaşı, iş yerini arayarak cinsel 
yönelim ve HIV statüsünü deşifre etmiş. Çalıştığı kurum kendisinden test isteyince 
statüsünü söylemek zorunda kalmış. Ücretsiz izne çıkartmışlar, sonrasında da istifa 
etmesi istenmiş. Baskı altında istifayı kabul etmiş. Durumunun genel olarak deşifre 
edilmesi ve işe iade davası açabilmesi için avukatımıza yönlendirdik. Danışan dava 
açmaya karar verdi.  

** ** ** ** ** 
Tanı alan öğrenci, babası üzerinden SGK’dan yararlanıyormuş. Bu durumda, ailesinin 
tanısını öğrenip öğrenmeyeceğini sordu. Ailesinin bilgilerine ulaşamayacağı bilgisini 
verdik.  

** ** ** ** ** 
Estetik burun ameliyatı olmak isteyen danışan, öncesinde hastane ile 10.000 TL olarak 
anlaşmış. Danışanın HIV statüsünü belirtmesi üzerine “Ameliyatı yapamıyoruz.” demişler. 
Bununla ilgili hastaneyi tekrar ziyaret edip kendisinin ameliyat olmasında tıbbi olarak bir 
problem olmadığını, isterlerse enfeksiyon doktorundan “Engel yoktur.“ şeklinde bir yazı 
alıp bilgilendirebileceğini ileterek hastaneyi tekrar ziyaret etmesini istedik. Henüz son 
gelişmelerden haberdar değiliz.  
 



 

C. Savunuculuk çalışmalarımız 
 

C.1. HIV pozitifleri kabul etmeyen estetik merkezini ziyaret ettik. 
 

Web sitesinde "Hastanemizde HIV virüslü taşıyan hastalar tedavi edilmemektedir." yazan 
İstanbul Aesthetic Center'a 24 Ekim 2018 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdik.  
 

 
 

Pozitif-iz Derneği kurucu üyelerinden Tekin Tutar ve SPOD (Sosyal Politikalar Cinsiyet 
Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) avukatı Hatice Demir'in yaptığı görüşmede; 
HIV'in tedavi ile baskılanabilir kronik bir sağlık durumu olduğunu, geçen yıl CDC ( Amerika 
Hastalık  Önleme ve Kontrol Merkezi)'nin Belirlenemeyen = Bulaşmayan sloganı ile tedavi 
altındaki HIV pozitif bireylerin cinsel yolla bulaştırıcılığının kalmadığını bilimsel verilerle 
açıkladığını, her bireyin bulaşıcı bir hastalığı varsayılarak 'Evrensel Enfeksiyon Kupaları’na 
uyulduğu takdirde sağlık personelinin  korunabileceğini ve riskli durumlar karşısında PrEP 
(temas sonrası profilaksi) uygulanabileceğini aktararak sitelerinde yer  alan bu ifadenin 
kaldırılması doğrultusunda talepte bulunduk. 
 

 
 
Kurum yetkilisi, hastanelerinde bir enfeksiyon hekiminin olmaması gerekçesiyle, HIV pozitif 
hastaları kabul edemediklerini belirtti. Biz de, diğer enfeksiyon hastalıklarından ayrıştırılarak 
özellikle HIV pozitif kişilerin tedavi edilmediği ifadesinin bir ayrımcılık olduğunu belirttik. Bu 
geri bildirimimizi kabul ederek, ifadeyi şu şekilde değiştirdiler: "Hastanemizde; direkt kan 
yoluyla bulaşıcılığı olan hastalarımıza uzmanlık alanımız olmadığından hizmet 
verememekteyiz." Yaptığımız görüşmede, çalışanlarına HIV konusunda bir eğitim vermeye 
dair bir söz aldık. Umuyoruz ki, yakın zamanda bu eğitimi gerçekleştirir ve değiştirilen 
ifadenin de web sitesinden tamamen kaldırılmasını sağlayabiliriz. 

 



 

C.2. Mahremiyet ve çalışma hakkı ihlali iddiası için kurum ziyareti yaptık.  
 

Kasım 2018 ayının son haftası, bir M.A.C 
Kozmetik çalışanının kurumda  ihlale 
uğradığına ilişkin çıkan bir haber ve kişinin 
bize başvurması  üzerine, M.A.C yönetimi 
ile 06 Aralık 2018 günü bir toplantı 
gerçekleştirdik.  
 
Toplantıda, M.A.C firmasına nasıl bir eylem 
planları olduğunu sorduk. Görüştüğümüz 
yetkili, hem ihlale uğradığını beyan eden kişi, 

hem de ihlali yaptığı iddia edilen çalışanlar ile temasta olduklarını belirtti. Gerekli 
soruşturmaların başlatıldığı bilgisini aldık.  
 
Pozitif-iz olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Soruşturma 2019 yılında 
sonuçlanacak olursa, gelişmelerle ilgili bilgilere bir sonraki raporumuzda yer vereceğiz.  

 

D. Projelerimiz  
 
HIV ile yaşayan bireylerin odakta olduğu projelerimizi, en başta kapasite arttırma eğitimi 
olmak üzere, destek hizmetleri ve farkındalık çalışmaları üzerine kurguladık.  
  

D.1. Akran Danışmanlığı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi Projesi 
 
Türkiye’de hızla artan yeni HIV ile enfekte bireyleri dikkate aldığımızda, HIV ile yaşamı 
normalleştirmiş daha çok kişinin rol model olmasına ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Bu 
doğrultuda, kapasitelerini güçlendirebilmek için güncel bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak 
amacıyla ‘Akran Danışmanlığı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi Projesi’ni hayata geçirdik.  
 
Pozitif-iz olarak AIDS ve CYBH Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz projede; katılımcıların 
HIV tanısı almış kişilere danışmanlık verebilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmiştir. 

 
Eğitimler, iki tam günü kapsayacak şekilde modül olarak hazırlanmıştır. Ayrıca; HIV’in tarihi, 
tıbbi, hukuki ve sosyal boyutlarıyla ilgili uzman kişilerin yanı sıra, yıllardır akran danışmanlığı 
ve vaka yöneticiliği yapmış kişiler tarafından verilmiştir.  
 

 
İstanbul, İzmir ve Ankara’da yürüttüğümüz eğitimlerimizin ilkini 25-26 Kasım 2017 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu eğitim ile ilgili detayları 2016 – 2017 Faaliyet Raporumuzdan 
okuyabilirsiniz. İzmir’de ve Ankara’da düzenlenen eğitimlerle ilgili içerikleri aşağıda 
okuyabilirsiniz.  



 

D.1.1. Akran Danışmanlığı Eğitimi - İZMİR 
  
“Akran Danışmanlığı ve Vaka Yönetimi Eğitimi”ni 13 - 14 Ocak 2018 tarihlerinde İzmir'de 
gerçekleştirdik. 
 
İlk gün tanışma ve projemizin tanıtımının ardından, "Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS - 
Türkiye’de HIV/AIDS aktivizmi" sunumunu, proje koordinatörü Tekin Tutar yaptı. Prof. Dr. 
Deniz Gökengin ‘HIV’in tıbbi boyutu’ bölümünde HIV ile yaşayan bireylerin yaptırması 
gereken rutin kontrollerden, ilaç seçeneklerinden ve olası yan etkileri ile baş etme yollarını 
anlattı. Ayrıca gelen soruları yanıtladı. 
 
İstanbul eğitiminde video kaydı yapılan Benjamin Collins'in ”HIV/AIDS’in canlı tanığından 
dünyada HIV aktivizminin öyküsü” izlendi.  
 
“HIV ve Kalp Sağlığı” oturumunda ise Prof. Dr. Bahar Boydak bizlerle oldu. HIV ile 
yaşayanların kardiyolojik olarak karşılaşabilecekleri durumlardan, sigara ve madde 
kullanımının HIV ile yaşayan bireylerdeki olumsuz etkilerinden önemle bahsetti.  
 
"HIV, İnsan Hakları ve İhlaller" konusunda ise Av. Habibe Yılmaz Kayar katılımcıları hak 
arama yolları ve başvuru mercileri konusunda bilgilendirdi.  
 
Eğitimin ikinci gününe Yasin Erkaymaz'ın "Türkiye’de HIV Tedavisine Erişim ve Bürokratik 
İşlemler" konulu sunumu ile başladık.  
 

 
 
Ardından, Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın "HIV ve Beslenme" konulu sunumunda, HIV ile 
yaşayan bireylerin doğru ve sağlıklı beslenmelerinin nasıl olması gerektiğini ve bağışıklık 
güçlendirici tüyoları anlattı. 
 
12 yıl önce, ileri AIDS evresinde HIV tanısı alan Kız Kulesiii (Sevgi Yılmaz), ilk anda yaşadığı 
şoku ve ardından HIV ile nasıl barıştığını anlattı. Bilgilendikçe güçlenen Kız Kulesiii, HIV ile 
yaşamı normalleştirdikten sonra alanda nasıl bir aktivist - savunucu olduğunu paylaştı. Aldığı 
eğitimleri, katıldığı toplantıları özetledikten sonra, verdiği seminerlerden slaytlar gösterdi. 
Öyküsünü paylaştıktan sonra diğer sunumu olan “Akran Danışmanlığı - Danışmanlık 

Teknikleri Eğitimi" sunumuna geçti. Konuşmasında başlıca şu konulara değindi; ☆Akran 

nedir?  ☆Danışman Nasıl Olmalıdır? ☆Danışmanlık nasıl verilir? ☆Koşulları nelerdir?  ☆
Dikkat edilmesi gereken hassas noktalar nelerdir?  
 



 

 
 
Eğitiminin son günündeki ”Akran Danışmanı Olarak Çalışma Deneyimleri” bölümünde ise, 18 
yıldır HIV pozitif olan İ.A. tanı aldığı yıllarda destek alabileceği bir akran danışmanının ve 
derneğin, konuyla ilgili yeterli bilgi alabileceği internetin bile olmadığı, hatta kendisinin 
dışında yıllarca HIV ile yaşayan birini dahi görmediği koşullarda durumla baş edişini anlattı. 
Sunumunda verdiği danışmanlıklardan örnekler anlatan İ.A., HIV ile yaşayan bir bireyin bir 
akranla görüşmesi, onun gerek HIV ile yaşamını normalleştirmesinde gerekse tedaviye 
uyumunda büyük oranda olumlu değişimler yarattığını anlattı. 
 
"Akran Eğitimi"nin son gününün son bölümünde ise, katılımcılara önceden hazırlanan 
•danışan ve danışman• rolleri dağıtıldı. Hikâyeler üzerinden ekip çalışması yaparak, 
canlandırma ile rol yapan katılımcılar, çok başarılı performanslar sergilediler.  
 
Örneklendirmelerin ardından, yine önceden hazırlanmış olan zor vaka örnekleri dağıtıldı ve 
çalışma grupları oluşturuldu. Katılımcılar sırayla yönettikleri vakaların sunumlarını yaptılar. 
 

 
 



 

D.1.2. Akran Danışmanlığı Eğitimi- ANKARA 
 
"Akran Eğitimi ve Vaka Yönetimi Eğitimi" projesinin son ayağı olan Ankara Eğitimi, 17 – 18 
Şubat 2018 tarihlerinde tamamlandı.  
 

 
İki gün süren eğitimde, Ankara'dan katılım gösteren HIV ile yaşayan bireylere şu başlıklarda 
eğitim verildi.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Akran Danışmanlığı 
- İleri Danışmanlık Teknikleri 
- Danışmanlık örnekleri 
- HIV ve Haklar 
- Rollerle Canlandırma 

- HIV ile Yaşam Deneyimi 
- HIV'in Tıbbi Boyutu 
- HIV ve Tedaviye Erişim 
- HIV ve Bürokrasi  
- Grup Çalışmaları 

- HIV'in Tarihçesi  
- HIV ve Beslenme 
- Dünyada ve Türkiye'de 
- HIV Aktivizmi 
- HIV ve Kalp Sağlığı  



 

D.2.  I-BASE Bilgi Kitapçığını Türkçeye kazandırdık. 

Dünyadaki saygın HIV kuruluşlarından ve güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan i-base 
tarafından hazırlanmış ve en son Mayıs 2018 de güncellenmiş Introduction to ART 
(Antiretroviral Tedayi (ART)'ye Giriş) adlı kitapçığı Türkçe’ye kazandırdık.  

HIV tedavisi hakkında bilgi almak isteyen herkes için hazırlanmış olan 52 sayfalık kitapçık, 
özellikle HIV tanısı almış bireylerin HIV'in tıbbi boyutunu kolay bir dille anlamalarını 
sağlamak amacıyla hazırlanmış.  

Kitapçığa aşağıdaki bağlantıdan ve Türkçe tercümesine web sitemizdeki ”Yayınlarımız” 
bölümünden ulaşabilirsiniz. http://i-base.info/introduction-to-combination-therapy-turkish/ 

  

http://i-base.info/introduction-to-combination-therapy-turkish/


 

D.3. “Hayat Bulan Fikirler Ödül Programı”nda Projemiz ödül aldı. 
 
Gilead Sciences Türkiye’nin bu yıl 6.sını düzenlediği “Hayat Bulan Fikirler Ödül 
Programı”nda destek almaya hak kazanan projeler arasında Pozitif-iz Derneği’nin “Akran 
Danışmanlığı, Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Eğitimleri” projesi de yer aldı. 
  
29 Kasım 2018 tarihinde, Swiss Otel’de “Desteklenen her iyi fikir, hayatı değiştirir.” 
mottosuyla gerçekleştirilen Hayat Bulan Fikirler Ödül Programı’na, 26 bilimsel ve 35 
sosyal proje başvurdu. Bunlardan 4’ü bilimsel ve 3’ü sosyal proje dalında destek almaya 
hak kazandı. 
 

       
 
Gilead Sciences Halkla İlişkiler Avrupa Başkan Yardımcısı Alex Kalomparis, ödül töreninin 
açılışında yaptığı konuşmada, çalıştıkları tedavi alanlarını özellikle HIV ve karaciğer 
hastalıklarında yeniden şekillendirmeye yardımcı olduklarını, ayrıca bilimin yanı sıra 
toplumlara ve topluluklara odaklandıklarını söyledi. Gilead Sciences Türkiye Medikal 
Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı ise, bu yıl 6’ncı kez verilen ödülleri kazanan proje 
sahiplerini kutladı. 
 

 



 

 
Düzenlenen törende, ödülü almak üzere Derneğin kurucu üyelerinden Tekin Tutar, 
Çiğdem Şimşek ve Ayaz Yılmaz sahneye davet edildi. Takdim sonrasında projeyi 
tanıtmak üzere Tekin Tutar söz alarak “Akran Danışmanlığı, Kapasite Geliştirme ve 
Savunuculuk Eğitimleri” projemizin detaylarını anlattı.  

 

 
 
 
D.4.  ‘HIV ve AIDS Bilgi Güncelleme Eğitimi Projesi’ni gerçekleştirdik. 

 
Türkiye Aile Planlama Vakfı (TAPV)'nın desteği ile, Pozitif İz Derneği üye ve aktif 
gönüllülerine yönelik "Bilgi Güncelleme Eğitimi"ni  5 Aralık 2018 tarihinde merkezimizde 
gerçekleştirdik.  
 

 
 
Eğitim, Tekin Tutar'ın; HIV'in biyolojik yapısı, kendini kopyalama döngüsü, bulaşma 
olasılıkları ve önleme yöntemleri, ilk çıkan ve günümüzde kullanılan tedavi seçeneklerine 
kadar tüm tıbbi boyutunu anlatımı ile başladı. Ayrıca, dünyada ve Türkiye'deki HIV 
epidemiyolojisi üzerine de bilgiler verdi. 
 



 

İkinci bölümde ise, Tekin Tutar; HIV'in tanımlanmasından itibaren dünya ve  Türkiye'de 
yarattığı etkiler üzerine yaptığı sunumla devam etti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ülkemizde HIV'in ilk görüldüğü yıllarda manşetlere oturan ayrımcı ve damgalayıcı 
haberlerden küpürler göstererek, katılımcılar ile konu üzerine tartıştı. 1985'den bu yana 
HIV aktiviziminin günümüzde geldiği noktaya değindi. Öte yandan, günümüzde hala 
yaşanmakta olan ihlallerden de bahsetti.  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günün ikinci yarısında ise, Çiğdem Şimşek "HIV ve AIDS'i Nasıl Anlatırız?" konulu 
sunumunda; kullanılması gereken doğru terimleri anlattı. Toplumsal cinsiyet söylemlerine 
örnekler verirken, HIV'i  şiddet ve nefret söylemi içermeyen, aksine var olan önyargıları 
kaldırmak için olumlayan ifadeler - semboller ile anlatmanın önemini 
vurguladı.  Görsellerde ise, maskeli / gözü / yüzü kapalı veya zayıflamış siyahi insanların 
olduğu, kan ve iğne kullanılan, cinsel yolla bulaşı işaret eden ve ölümü çağrıştıran 
materyallerin kullanılmaması gerektiğini resimlerle örneklendirdi.  
 

Yasin Erkaymaz, insan haklarının 
tanımından başlayarak kabul edilmesine 
kadar gelen süreyi anlattı. Evrensel İnsan 
Hakları Beyannamesi çatısı altında HIV'i ve 
bürokratik işlemleri hem T.C. vatandaşları 
hem de mülteci, sığınmacı ve göçmenler 
açısından aktardı. 
 
Eğitimin son bölümünde ise, Çiğdem 
Şimşek 2018 yılında yapılan faaliyetleri 
özetledikten sonra, Didem Ünsür 
moderatörlüğünde vizyonumuz ve 
misyonumuz gözden geçirildi.  



 

D.5. “1 Aralık Dünya AIDS Günü” Etkinliği  

 

D.5.1. Davetiye  

 

 

 



 

D.5.2. Broşür 

 

 



 

D.5.3. El dövizleri 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

D.5.4. Açılış konuşmaları ve basın açıklaması 

 Dünya AIDS Günü için, HIV alanında farklı kulvarlarda çalışmalar yürüten 3 kurum olarak 
bir araya geldik. “Pozitifse pozitif ol” sloganı ile Gilead Sciences Türkiye ve M.A.C 
Kozmetik ile 1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul, SOHO House’de ortak bir etkinlik 
düzenledik.  
 

 
 
Türkiye verilerine baktığımızda; her ne kadar HIV enfeksiyonu erkeklerde artıyor gibi 
görünse de, hem sosyo-kültürel olarak hem de fizyolojik olarak kadınlar daha fazla risk 
altında olduklarından, daha fazla görünür olamaya ve daha fazla ilgiye ihtiyaçları var.  Bu 
nedenlerle, bu yıl ki temayı ve mesajları kadınlar üzerinden kurgulamaya karar verdik. Ve 
yine bu mesajları da kadınların vermelerini istedik. Açılış konuşmalarını 3 kurumun kadın 
temsilcileri yaparken, basın açıklamalarını da iki kadın enfeksiyon hekimi olan Doç. Dr. 
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu ve Doç. Dr. Özlem Aydın Altuntaş gerçekleştirdi.  

 



 

D.5.5. Makyaj etkinliği  

Düzenlediğimiz etkinlik ile kadınlara, daha fazla inisiyatif almaları için çağrıda bulunurken, 
öte yandan HIV’in tıbbi boyutuna değindik ve HIV ile yaşamın mümkün olduğunu 
vurgulamak amacıyla, basın toplantısının ardından ‘Makyaj etkinliği’ ile kadınlarımızı VİVA 
GLAM Rujlarla süsledik.  
 



 

Neden VİVA GLAM Ruj? 
 
M.A.C Kozmetik’in özü olan M.A.C AIDS Fonu, 1994 yılında Frank&Frank tarafından 
dünya çapında HIV ve AIDS’ten etkilenen insanları desteklemek amacıyla kurulmuş. 
M.A.C ve mağaza ortakları Viva Glam Rujlarının ve Lipglass’ın gelirinin %100’ü M.A.C. 
AIDS Fonu’na aktarıyor. Bu nedenle, Viva Glam Rujlar kullanılarak hem kadınlarımızı 
daha da güzelleştirdik hem de HIV ile yaşayanlara destek yarattık. 
 

 
 



 

D.5.6. Fotoğraf etkinliği 
 
Etkinlik alanına yerleştirilen sihirli ayna karşısında katılımcılar eğlenceli pozlar vererek 
fotoğraflar çekildiler.  

 



 

 

D.5.7. Fenomenler sosyal medyada etkinliği paylaştı.   
 

 
 
 



 

 
Bu etkinlikte sağlık muhabirlerinin yanı sıra 
binlerce takipçisi olan bloggerlar, youtuberlar 
gibi sosyal medya fenomenleri davet edildi. 
Etkinlik boyunca belirlediğimiz hastagler ile 
yüzbinlere mesajlarımızı ulaştırmış olduk.  
 
Minik bir örnek vermek gerekirse, sadece 
moda ve sanatla ilgilenenler değil, gurme ve 
gezi fenomenleri de HIV konusunda 
bilgilendirmeler yaparak, görsel ve 
hastaglerimizi paylaştı.  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

D.5.8 Etkinlik sonrası bülten 

 

 

 

 

İçimden Bir His Platformu’ndan  HIV ve AIDS farkındalık etkinliği 

Eğitimden korunmaya tüm 

aşamalarda kadınlar daha fazla 

inisiyatif almalı 

Gilead Sciences Türkiye, Pozitif-iz Derneği ve MAC Kozmetik tarafından 1 Aralık 

Dünya AIDS Günü nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda 

düzenlenen basın toplantısında HIV ve AIDS’e ilişkin bilgi verilirken, sosyal medya 

üzerinden de HIV’in bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine dikkat çekildi.  

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde HIV’e karşı farkındalık yaratmak amacıyla Gilead 
Sciences Türkiye, Pozitif-iz Derneği ve MAC Kozmetik tarafından bir etkinlik düzenlendi. 
Etkinlik kapsamında yapılan basın toplantısında HIV ve AIDS’e ilişkin kamuoyuna detaylı 
bilgi verilirken, sosyal medya üzerinden de HIV’in bulaşma yolları ve korunma yöntemleri 
konularında paylaşımlar yapıldı. 
 
Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden HIV End derneği üyeleri Doç. Dr. Özlem Altuntaş Aydın ve Doç. Dr. Hayat 
Kumbasar Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu ise dünyada 2017 Birleşmiş Milletler 
HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) verilerine göre 36,9 milyon HIV ile yaşayan birey 
olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:  
“2017 yılı içerisinde yeni tanı almış 1,8 milyon vaka bildirildi. 2010 yılından bu yana HIV’e 
bağlı ölümler %34 oranında azaldı. Bu da, HIV ile ilgili farkındalığın az olması, korunma 
yöntemlerinin bilinmemesi, tabular ve önyargılar nedeniyle yeterince konuşulamaması ve 
önleme stratejilerinin geliştirilememesi ile ilişkilendirilebilir. Toplumda bilinç düzeyini 
yükseltecek eğitim faaliyetleri ile daha fazla sayıda bireyi test yaptırmaya teşvik ederek 
tanı alması sağlanabilir ve ancak bu şekilde yeni tanı sayılarımızdaki artışın önüne 
geçilebilir.” 
 
Doç. Dr. Kumbasar Karaosmanoğlu, Türkiye’de ilk kez 1985 yılında ortaya çıkan ve o 
yıl 3 olan HIV/AIDS vaka sayısının her yıl arttığını, 2018 yılında bu sayının 17 bini aştığına 
dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“HIV ve AIDS’in topluma anlatılabilmek ve yayılımının önüne geçebilmek için; erken 
yaşlarda okullarda ve üniversitelerde eğitim verilmesi, anonim yani kimlik verilmeden test 
yapılabilen merkezlerin ve danışmanlık hizmetlerinin sayılarının arttırılması, ücretsiz 
korunma olanakları yaratılması büyük önem taşımaktadır. HIV pozitif olduğunun farkında 
olmadığı için tedavi almayan bireyler için farkındalığın arttırılması ve erken teşhis çok 



 

önemlidir. Yapılan ekonomik analizlere göre, hastalık ne kadar çok ilerlerse sağlık 
üzerindeki negatif etkileri ile birlikte kişiye ve devlete maliyeti de o kadar artmaktadır.”  
 
İstatistiklerin, HIV’in ortaya çıkışından günümüze dek en çok etkilenenlerin kadınlar 
olduğunu gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Karaosmanoğlu, “1985’de HIV epidemisinin 
ortaya çıkmasından bu yana HIV pozitif kadın oranı yaklaşık 4 kat artmıştır ve kadınlar 
günümüzde tüm dünyada HIV ile yaşayan bireylerin yarısından çoğunu oluşturmaktadır” 
dedi.  Kadınların eğitimden korunmaya birçok aşamada artık daha fazla inisiyatif almaları 
gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:  
“HIV’in yayılımı ancak eğitim ve korunma ile durdurulabilir. Kadınlar gereken her noktada 
olduğu gibi bu konuda da ön plana çıkabilirlerse, toplumumuzda çok daha etkin ve 
sürdürülebilir bir farkındalık yaratılabilir. Örneğin, anneler için çocuklarının ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple, çocuklarının erken yaşlarda HIV riskinin 
farkına varmalarını ve onlara bu riskten kaçınmak için neler yapmaları gerektiğini 
öğretmeleri, doğru bilgiye ulaşmaları için doğru bilimsel kaynaklara yönlendirmeleri çok 
önemli.” 
 
Toplantıda konuşan Doç. Dr. Özlem Altuntaş Aydın ise; HIV, insan bağışıklık sisteminde 
önemli bir role sahip olan CD4 hücrelerini hedef almakta, enfeksiyona yönelik tedavi 
alınmadığı durumlarda, yıllar içerisinde bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasına yol 
açmakta ve AIDS evresine ilerleyebilmektedir” dedi. Tanı alan her hastaya özel durumlar 
dışında beklemeden tedavi başlanması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Altuntaş Aydın, 
şöyle konuştu:  
 
“Bugün enfeksiyonun tedavisi mümkündür ve tedaviye uyum gösteren bireylerde tedavi 
yanıtı son derece yüksek, tedaviye direnç gelişme olasılığı ise yok denecek kadar azdır. 
Erken dönemde tanı ve tedaviye erişimin önündeki en büyük engel, ayrımcılık ve 
damgalamadır. Toplum tarafından damgalanma, işini, eşini, ailesini kaybetme korkusu 
nedeni ile kişiler test yaptırmaktan kaçınmakta ve erken tanı şansını kaybetmektedirler. 
Tanı aldıklarında ise aynı endişeler nedeniyle tedavilerini gizli tutmakta veya tedaviye 
başlayamamaktadırlar. Bu nedenle HIV tanısı sonrası tedavinin hemen başlanması hem 
kişinin sağlığı için hem de toplum sağlığı için çok önemlidir”. 
 
Pozitif-İz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Şimşek ise “Toplumumuzun %77 gibi 
büyük bir kısmı HIV ve AIDS konusunda doğru bilgiye sahip değil. Yine toplumumuzun 
%75’inin HIV pozitif bireylerin normal bir yaşam sürebileceğini bilmiyor. Bu durum, toplum 
açısından ciddi bir risk oluşturuyor. HIV konusundaki bilgisizliği ve HIV ile yaşayanlara 
yönelik önyargıları önleyemez isek, yayılımı da önleyemeyiz.”  
 
M.A.C Kozmetik Marka Müdürü Nazlı Altıpat, “Dünya çapında HIV ve AIDS’ten etkilenen 
insanları desteklemek amacıyla 1994 yılında kurulan ‘M.A.C AIDS Fonu, M.A.C’in kalbini 
ve ruhunu oluşturmaktadır. Viva Glam rujlarımızın gelirinin %100’ü M.A.C. AIDS Fonu’na 
aktarılarak HIV ile yaşayanlara ulaştırılıyor.” dedi. 
 
Etkinliğe koşulsuz destek veren Gilead Sciences Türkiye’den Medikal Direktör Dr. Tahsin 
Gökçem Özçağlı ise, “HIV enfeksiyonunu diğer tıbbi durumlardan farklı kılan yönü, 
hastalığın psikososyal boyutudur. Yanlış bilgiler, bilinmeyenler, tabular ve önyargılar 
çoğunlukla hastalığın önüne geçmektedir.  Bu nedenle, toplumu bilinçlendirmeye ve 
farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetleri son derece önemli buluyoruz.” diye konuştu. 
 
Basın toplantısı sonrasında etkinlik alanında M.A.C tarafından kurulan makyaj 
istasyonlarında Makyaj Artistleri tarafından katılımcılara makyaj yapıldı. Ayrıca, tüm 
gelirleri HIV ve AIDS ile farkındalığın arttırılmasını desteklemek için kullanılan MAC AIDS 
Fonu’na destek yaratıldı. 
 



 

 



 

D.5.9. Evrensel ve BirGün gazetelerinde ilanımız çıktı. 

 

Kaos GL Derneği ve Pozitif-iz Derneği 

olarak 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde 

Evrensel ve BirGün gazetelerine ilan 

verdik. “Damgalama ve Ayrımcılığa 

Son!”, “HIV Pozitif Kişiler Herkesle 

Eşit Haklara Sahiptir” ve “HIV ve AIDS 

konusunda bilgilenmeye ve HIV pozitif 

kişilerin uğradığı ayrımcılıklara karşı 

harekete geçmeye çağırıyoruz” 

sloganlarını taşıyan ilanı, KAOS GL 

editörlerinden çizer Aslı Alpar 

tasarladı. 

İlan; BirGün gazetesinin ikinci 
sayfasında, Evrensel gazetesinin ise 
son sayfasında yayınlandı. 
 

Not: Dünya AIDS Günü kapsamında çıkan röportaj ve haberleri G.Medya bölümünde görebilirsiniz 



 

E. Etkinlikler / Toplantılar / Seminerler 
 

E.1. Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu’nda HIV pozitif kitap olduk. 
 
07.02.2018 tarihinde International Catholic Migration Comission (ICMC) ya da Türkçe adıyla 
Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu’nda düzenlenen “Yaşayan Kütüphane” 
etkinliğindeydik. 8 farklı kitapla birlikte, HIV pozitif kitap olarak yer aldığımız etkinlikte, kurum 
çalışanı 80 kadar kişi 4’erli 5’erli gruplar halinde dönüşümlü olarak kitapları okudular. Pek 
çoğu daha önce HIV pozitif bir kişi ile karşılaşmamış, HIV ve HIV ile yaşama dair eksik ve 
yanlış bilgilere sahip okuyucularla keyifli sohbetler gerçekleştirdik ve güzel bir farkındalık 
çalışmasına daha imza attık.  
 

 
 
Yaşayan kütüphanenin amacı; kişi ve gruplara karşı ayrımcılığa neden olan önyargılarla ilgili 
farkındalık yaratmak ve yapıcı diyaloglar sağlamak. Yaşayan kütüphanenin diğer 
kütüphanelerden farkı, kitaplarının kanlı canlı insanlar olmasıdır. Normal hayatta karşı 
karşıya gelmesi pek mümkün olmayan, dil, din, etnik köken, sosyal statü, cinsel yönelim, 
meslek gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık ve ön yargıya uğrayan insanlar ile farkında olarak 
veya olmayarak, bu ayrımcılığı ve ön yargıyı uygulayan toplumu bir araya getirir. Yaşayan 
Kütüphane; okuyucularının zihnindeki “yabancı” ile ortak bir ortamda tanışmasını sağlar. 
 

 



 

E.2. Hacettepe Tıp Fakültesi’nde seminer verdik. 
 
Pozitif – iz Sivil Toplum Girişimi olarak, 07.03.2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerin ortak derslerine katılarak yaklaşık 120 kişilik 
bir katılımcı grubuna “HIV ve Ayrımcılık” temalı seminer verdik.  
 

Öncelikle Pozitif-iz Sivil Toplum 
Girişimi’nin çalışmaları ve çalışma 
yöntemleriyle ilgili konuşuldu. 
HIV/AIDS’in dünyada ve Türkiye’de 
tarihsel gelişiminin ardından, temel 
bilgileri, bulaş yolları, tanı ve tedavi 
süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.  
Sonrasında HIV terminolojisi, Hak 
temelli yaklaşımlar üzerinden, 
ülkemizde ayrımcılık içeren haber 
örnekleri üzerinden soru-cevap 
şeklinde tartışmalı bir oturum 
gerçekleştirildi. Dünya’da güncel HIV 
araştırmalarının da sunulduğu 
seminerde, yaşanmış ve/veya 
kurgulanmış anonim vaka örnekleri 

üzerinden, ayrımcılık üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. 
 
Bireysel olarak, gerçekleştirmiş olduğum ilk büyük öğrenci grubuna açık olan bu seminerde, 
katılımcıları tetiklemek ve bu alanda özgürce konuşabilir ve tartışabilir kılmak için, elimden 
geldiğince destekleyici ve karar mekanizmasını onlara bırakan, sorumluluk aldıran bir yöntem 
sergilemeye çalıştım. Genel sessizlik ve katılımsızlık halinin, bilgi eksikliği ve de yanlış 
yapma endişesi olduğunu deneyimledim. Desteklemeler ardından katılımın oldukça yüksek 
düzeyde artmış olduğunu görmek beni umutlandırdı. Katılımcıların tamamında bir rahatlama 
ve özgürleşme hali oluştu. Hem konuya dair sorularını hem de bireysel yaklaşımlarını, daha 
özgürce dile getirebilir hale geldiler.  
 
Değerli hocalarının, öğrencilerine olan desteği ve yaklaşımı oldukça değerliydi. Oturumların 
tamamı 90 dakika sürdü. Hiç ara vermeden oldukça keyifli, akıp geçen bir seminer 
gerçekleşti. Seminer sonrasında bir 10 dakika kadar bireysel soru sormak isteyen katılımcılar 
ile birebir sohbetler gerçekleştirdik., 
  

E.3. Eskişehir Yaşayan Kütüpane’ye katıldık. 
 
Anadolu Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 22-23 Nisan 2018 
tarihlerinde, Eskişehir'de gerçekleştirdiği Yaşayan 
Kütüphaneye, HIV pozitif kitap olarak katıldık. Kitap olan 
arkadaşımız Deniz, halkın yoğun ilgisinden çok memnun 
kaldığını belirtti. 
 
Bu yıl Eskişehir'de 3.sü düzenlenen Yaşayan 
Kütüphane’de ilk kez HIV pozitif kitap bulundu. 
Kütüphane, belirli dezavantajlı gruplara dahil bireylere 
karşı önyargıları kaldırmak için yapılan bir projedir. 
 
Gelen okuyucular arasında HIV pozitif kitaba, 
beklenenden daha fazla ilgi oldu. Beklendiği gibi 
önyargılı insanlarla karşılaşılmadı. Bunu da arkadaşımız 
Eskişehir'in öğrenci halkının bilgi düzeyine bağladı. 



 

E.4. Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi’nde eğitmen desteği sağladık. 
 
Pozitif-İz Sivil Toplum Girişimi olarak, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği tarafından 
yürütülen ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen "Tiyatro Tabanlı 
Akran Eğitimi Projesi’ne konuk eğitmen olarak katıldık.  Uygulayıcı partneri olduğumuz proje 
eğitimi, 8 Nisan 2018 pazar günü Durusu Otel'de gerçekleştirildi.  
 

 
 
Proje; 18-24 yaş arası gençlerin HIV alanında aktif olarak yer alması, savunuculuk faaliyetleri 
yürütmesi ve farkındalık çalışmaları yapması için tiyatro metodolojisini kullanarak bir gösteri 
oluşturmasını amaçlıyor. Bir hafta boyunca HIV/AIDS, cinsel sağlık, üreme sağlığı, toplumsal 
cinsiyet ve benzeri tematik alanlarda eğitimler alan katılımcılar, tiyatro tabanı metodu ile 
eğitim sonunda HIV/AIDS temalı bir gösteri gerçekleştireceklerdi. 
 
Bizler de bu projede bulunarak genç insanlarla birlikte çalışmaktan, HIV' in tıbbi ve sosyal 
boyutu ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktan ve eğitmen ekibinin parçası olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlk gösteri 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 16.00 da, Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. 
Cevdet Uysal Amfisinde sahnelendi. 

 



 

E.5. Koç Üniversitesi Yaşayan Kütüphanedeydik. 
 
 

 
2 - 3 Mayıs 2018’de Koç 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 
Yaşayan Kütüphane etkinliğindeydik. 
 
İki gün boyunca 100 kadar okuyucu ile 
buluşan HIV pozitif kitabımız vasıtasıyla, 

okuyucuları ☞HIV ve AIDS nedir? ☞

nasıl bulaşır? ☞nasıl bulaşmaz? ☞
tedavisi nasıldır? gibi konularda 
bilgilendirdik. 
 
HIV’in tıbbi boyutunun yanı sıra sosyal 
ve psikolojik boyutları ile ilgili bilgi ve 
deneyimlerimizi paylaştığımız 
görüşmelerde, okuyucuların HIV ile ilgili 
doğru ve güncel bilgiler edinmesine 
katkıda bulunduk. Ayrıca, toplumda 
önyargıyla bakılan diğer kitaplarla da 
öğretici sohbetler gerçekleştirdik ve bilgi 
alıverişinde bulunma fırsatı yakaladık.  

 

 
E.6. Sağlık Bakanlığı’nın "GDTM Eğitimi" ndeydik. 

 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığı' 
nın gerçekleştirdiği "Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri 
(GDTM) Eğitimi" 16-19 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapıldı. 
 
Pozitif-İz Sivil Toplum Girişimi olarak "HIV/AIDS'in Psiko-sosyal 
Boyutu" içerikli bir sunum gerçekleştirerek ve katılımcıların 
sorularını yanıtlayarak eğitime katkı sağladık. 

 

 



 

E.7.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nı    
         ziyaret ettik. 

 
25 - 28 Mayıs 2018 tarihlerinde  gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizin ilk gününde 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nı ziyaret ettik.  

 
Kurum yetkilisi olarak Daire Genel Müdürü Dr. 
Emel Özdemir Şahin ile görüştük. Derneğimizi 
kurduğumuzu ve ofisimizi tuttuğumuzu anlattık. 
Kendisine 2016 ve 2017 yıllarında 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı toparladığımız 
Faaliyet Raporumuzu sunduk. Gelecekte, birlikte 
hayata geçirebileceğimiz projeler hakkında 
görüştük.  

 
 

E.8.  Türk Psikologlar Derneği’nde "HIV ve Psikoloji" atölyesi yaptık. 
 
Türk Psikologlar Derneği'nin 27 Mayıs 2018 Pazar günü düzenlediği "Ruh Sağlığı Çalışanları 
İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Atölyeleri" için Ankara'daydık.  
 
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birimi'nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile 
ilgili verebilecekleri hizmetlere yönelik eğitim çalışmalarının "HIV ve AIDS" , "HIV ve Psikoloji" 
atölyesini Pozitif-iz Derneği olarak gerçekleştirdik. 

 
 
Oturumda, HIV'in tıbbi boyutunu sticker uygulaması ile 
anlatırken, psikolojik evrelerini ise örneklendirmeler ile aktardık. 
 
İnteraktif geçen atölyemizde; Psikolog, Psikolojik Danışman, 
Psikiyatrist, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı, Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Psikiyatri Hemşiresi ve Sosyal Hizmet alanlarında 
yüksek lisans ve/ya doktora yapan öğrencilerin bulunduğu 30'a 
yakın katılımcı yer aldı. 



 

E.9.  Kaos GL’de "Her Yönüyle HIV ve AIDS" anlattık. 
 
28 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da, Kaos GL çalışanlarına, "Her Yönüyle HIV ve AIDS" 
konulu sunum gerçekleştirdik.  
 

 
 
2 saat süren oturumda, HIV'in tıbbi, psikolojik, hukuksal ve sosyal alanlarına ilişkin 
paylaşımda bulunduk. Güncel bilgileri aktardık ve katılımcıların sorularını yanıtladık. 
Gelecekte, yapabileceğimiz ortak çalışmalarımız konusunda da fikir alışverişinde bulunarak 
iş birlikteliğimizi geliştirme kararı aldık. Teşekkürler Kaos GL. 
 

 
 

 
E.10. Pembe Hayat’ı ziyaret ettik.  

 
28 Mayıs 2018 günü Kaos GL’de verdiğimiz eğitimin 
ardından Pembe Hayat Derneği'ne bir ziyarette bulunduk. 
Pozitif-iz Derneği'ni tanıttık ve olası iş birlikteliklerimiz 
üzerine görüştük. 
 
Sıcak karşılamaları için Pembe Hayat’a teşekkür ederiz. 



 

 
E.11.  Ankara’da danışanlarımızla buluştuk. 

 

 
Mayıs ayının son haftası gerçekleştirdiğimiz 
Ankara ziyaretimiz esnasında, danışanlarımızla 
buluştuk. Hem bireysel hem de grup olarak ayrı 
ayrı buluştuğumuz HIV ile yaşayan 
arkadaşlarımızla, uzun uzun sohbetler ettik. 
 
Geçmiş aylarda düzenlediğimiz eğitimde tanışan 
danışanlarımıza, daha sık bir araya gelmeleri ve 
birbirlerine destek olmaları konusunda 
tavsiyelerde bulunduk.  
 
Fotoğraf temsili değildir  
 
 

 
 

 

E.12. "Yerel Yönetimlerin HIV Testi ve Danışmanlığı Hizmet Kapasitelerinin 
Güçlendirilmesi " toplantısındaydık. 

 
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafından 7-8 Haziran 2018 
tarihlerinde İstanbul - Taksim’de düzenlenen “Yerel Yönetimlerin HIV Testi ve 
Danışmanlığı Hizmet Kapasitelerinin Güçlendirilmesi’’ proje toplantısına katıldık.   

 
Projenin amacı; Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren gönüllü HIV testi ve danışmanlık 
merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, yeni merkezleri hayata geçirme niyetinde olan 
çeşitli il ve ilçe belediyelerinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, yerel yönetimler arasında 
iletişim mekanizmalarının oluşturulmasıdır.  
 

 
 
İki gün süren yuvarlak masa toplantısına, pek çok şehirden kamu kurum ve kuruluşları, 
Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri, ilgili alanda 
uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi.  
 



 

E.13. İsviçre’de ‘İleriye Yönelik Planlama ve Aksiyon Toplantısı’ndaydık. 
 
İsviçre Basel Üniversitesi Ekim 2016´dan bu yana Avrupa´dan dört ülkenin (Almanya, İsviçre, 
İngiltere ve Polonya) ortaklaşa yürüttüğü HIV/AIDS´in Avrupa ve Avrupa haricindeki 35 yıllık 
tarihini incelemeyi amaçlayan bir araştırma projesi yürütüyor.  Prof. Dr. Zülfikar Çetin proje 
kapsamında 3 yıldır; karar vericilerle, uzmanlarla, temsilci ve savunucu Sivil Toplum 
Kuruluşları ile birlikte görüşerek sözlü tarih mülakatları yaparak, Türkiye´deki HIV ve AIDS 
tarihini araştırıyor. Sözlü tarih arşivi, bilimsel makaleler, haritalama çalışmaları için somut 
verilere ulaşmayı hedefliyor. 
 

 
 

İsviçre Basel Üniversitesi ve çalışmanın Türkiye ayağında bulunan partnerlerinin (Kaos GL, 
Pembe Hayat) daveti üzerine 9-10-11 Eylül 2018 de İsviçre Basel’ de gerçekleşen ‘İleriye 
Yönelik Planlama ve Aksiyon Toplantısı’na, Kaos GL, Pembe Hayat, İnsan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı ile beraber Derneğimiz de katıldı. 

 

  
 

Kurucu üyelerimizden Yasin Erkaymaz, Türkiye’nin HIV ve AIDS ile ilgili tarihini, geçmişten 
günümüze özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizin HIV/AIDS konusunda geliştirdiği 
politikalar ve sivil toplum alanının bu politikaları şekillendirmekteki payını ve katkılarını iletti. 
Kaos GL’ nin HIV ile ilgili danışmanlık hizmetini, neredeyse kurulduğu günden bu yana 
sürdürdüğünü belirterek, alanda yaptığı çalışmalar ve yıllardır süren danışmanlık 
hizmetlerinin önemine değindi. Kaos GL’in HIV/AIDS’i diğer LGBTİ örgüt ve oluşumlardan 
daha çok sahiplenmesinin önemini aktardığı sunum sonrasında, dinleyicilerin soruları 
cevaplandırdı. 



 

E.14. Trans Kampına "Her Yönüyle HIV" anlattık. 
 
24/29 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin'de Pembe Hayat Derneği tarafından bu yıl 7.si 
düzenlenen Trans Kampı’na "Her Yönüyle HIV" konulu atölyeyi gerçekleştirmek üzere 
katıldık. 
 
Türkiye'nin farklı şehirlerinden kampa gelen translarla, HIV 'in tıbbi, psikolojik ve sosyal 
boyutları üzerine söyleştik ve katılımcıların sorularını yanıtladık.  HIV ve AIDS nedir, nasıl 
bulaşır/bulaşmaz, tedavisi nasıldır, HIV epidemisinin dünyada ve Türkiye'deki durumu, 
tedaviye erişim, ayrımcılık, damgalama ve haklar, konuşulan konular arasındaydı.  
 

 
E.15. Gilead Sciences Ortadoğu temsilcilerine sunum yaptık. 

 
Gilead Sciences Ortadoğu temsilcilerinin 3/7 Eylül 2018 tarihlerinde Bodrum Kempinski 
Hotel'de yapılan toplantısında bölge ülkelerindeki sivil toplumun güçlendirilmesine emsal 
teşkil etmek ve geçmişten günümüze çalışmalarımızı anlatmak üzere davet edildik. 
 

 
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Lübnan ve Irak gibi farklı Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerden yaklaşık 60 Gilead çalışanına gerçekleştirdiğimiz sunumda, Türkiye'deki 
derneklerin kuruluş öykülerini, neleri başardıklarını, neleri yapmayı planladıklarını ve ne gibi 
zorluklarla karşılaştıklarını paylaştık ve katılımcıların sorularını yanıtladık. 



 

E.16. Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı’ndaydık. 
 

Kaos GL tarafından 17-18-19 Ekim 2018 tarihlerinde, İzmir Kaya Prestige Hotel'de 
düzenlenen Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansının ilk günündeki "Toplumsal Cinsiyet 
ve Çoklu Ayrımcılığın Hukuki Süreçlere Etkisi" başlıklı 3. oturumunda "HIV ile Yaşam, 
Damgalama ve Ayrımcılık" başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.  
 

 
 
Çoğunluğu avukatlardan oluşan 80 in üzerindeki insan hakları savunucusu katılımcının ilgiyle 
dinlediği sunum sonrasında, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladık.  
 
Konferansa davet ederek bu değerli kitleye hitap etme fırsatı verdikleri için Kaos GL'ye 
teşekkür ederiz.  
 

E.17. Beşiktaş Belediyesi GTDM’ni ziyaret ettik. 
 
29 Ekim 2018 günü Beşiktaş Belediyesi Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret ettik. 
Merkezin uygulamaları hakkında bilgi aldık. Merkezde tanı alan bireyleri bize 
yönlendirebileceklerini ilettik ve HIV tanısı alan bireyler için hazırlamış olduğumuz "Yalnız 
Değilsiniz" broşürlerimizden bıraktık. Açıldığı günden ziyaretin gerçekleştiği güne kadar 
1000'in üzerinde kişinin test yaptırdığı merkezde test yaptıranların yaklaşık %2.5'inde 
pozitiflik tespit edildiği bilgisini aldık. 



 

E.18. ‘Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi’ne 2 konuşmacı ile yer 
aldık.  

 
CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)’nin 12.’sini düzenlediği ‘Cinsellik ve 
Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi’, 1–4 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da The 
Marmara Taksim Oteli’nde gerçekleştirildi. 
 
“Cinsellik, Cinsiyet ve Değişen Sınırlar’’ teması ile gerçekleşen kongrede; zamanın, toplumun 
ve deneyimlerin değiştirdiği sınırlar içinde cinsiyetin, cinselliğin, cinsel işlevin ve cinselliğe 
bakışın tüm yönleri, cinsellik ve sınır ilişkisi ele alındı. 
 
4 Kasım 2018 Pazar günü B salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Deniz 
Gökengin’in yaptığı ‘HIV Pozitif Olmak, Profesyonel Bakış ve Cinsellik’ oturumunun 2. 
bölümünde konuşmacı olarak yer aldık.  
 

 
 
Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Şimşek; kendisine ayrılan ‘HIV ile Sosyal 
Yaşam’ bölümünde, örneklemelerle – HIV’in birey üzerindeki etkileri, – HIV tanısını 
normalleştirme, – HIV'in sosyal boyutu ve önyargıların etkileri, – HIV ve AIDS in farkı, – Bulaş 
ve Bulaşmama yolları gibi başlıklara değindi. 
 

 
 
Pozitif-iz Derneği kurucu üyelerinden Tekin Tutar, "20 
Yılda Ne Değişti?" başlıklı sunumunda toplumun ve 
sağlık çalışanlarının HIV bilgi, tutum ve davranışlarını 
inceleyen oldukça yeni iki araştırma verisinin ürkütücü 
sonuçlarını aktardıktan sonra, medyaya yıllar içinde 
yansımış HIV ile yaşayanlara yönelik damgalama ve hak 
ihlalleri örneklerini paylaştı. Sunumunun devamında 
Türkiye'de yeni HIV enfeksiyonundaki artış ve bunun 
nedenlerine ilişkin görüşlerini aktaran Tutar, tıp alanındaki 
gelişmelerden bahsederek tüm bu gelişmelere karşın 
HIV'in insan hakları meselesi olarak varlığını 
sürdürdüğünü ifade etti 
. 

 



 

 

 
Bölümün programı ve diğer konuşmacıları ise şöyleydi;  
 

 HIV/AIDS ve Güvenli Cinsellik (Doç. Dr. Özge K. Çaman / Hacettepe Üniversitesi 
Halk Sağlığı Enstitüsü)  

 HIV ile Yaşayanlara Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Tedaviler (İrem Yıldız / Psikiyatri 
Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı)  

 HIV ile Sosyal Yaşam (Çiğdem Şimşek / Pozitif-iz Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu 
Üyesi)  

 Yirmi Yılda Ne Değişti? (Tekin Tutar / Pozitif-iz Derneği Kurucu Üyesi)  
 
Kongre detayına http://cetadkongre2018.org sitesinden ulaşabilirsiniz.  
 

 
E.19. HIV ve sanat atölyesi yaptık. 

 
Pozitif-iz Derneği danışanları ile Sabancı Üniversitesi 
Kültürel Çalışmalar Programı'nda master yapan ve 
'HIV/AIDS'in sanattaki müdahale ve temsilleri' üzerine tez 
yazan Alper Turan 3 Kasım 2018 günü bir araya geldi. 
 
Bu buluşmada; ilk çıktığı yıllarda Amerika'daki AIDS krizi 
döneminde yapılan çağdaş sanat çalışmalarından ilham 
alınarak bir sanat atölyesi gerçekleştirdik; HIV ile ilgili 
hissettiklerimizi, yaşadıklarımızı, söylediklerimizi ifade 
ettik. 
 
Bu gönderilenler çoğaltılarak, 1 Aralık Dünya AIDS 
Günü'nde Amerikan Hastanesi'nde açılan Pozitif Alan 
sergisine dahil edildi. 
 

http://cetadkongre2018.org/


 

 
Alper Turan’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1 Aralık 2018 – 2 Şubat 2019 tarihileri 
arasında “Pozitif Alan” başlığı ile Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”da 
yer aldı. Sergide; video, yağlı boya,  kolaj,  heykel, yerleştirme ve fotoğraf gibi farklı 
medyaları kullanan sanatçıların işlerini birbirleriyle temas ettirecek ve bir “anlamlar epidemiği” 
olan HIV/AIDS’i deşifre etmeyi amaçladı. 
  

http://www.amerikanhastanesi.org/SanatGalerisi.aspx


 

E. 20. HIV/AIDS Kongresi’ne katıldık. 
 
HIV/AIDS Kongresi 2018, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 
(KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), 
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS 
Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin oluşturduğu 
“Türkiye HIV/AIDS Platformu” tarafından Prof. Dr. Volkan Korten başkanlığında 15-18 Kasım 
2018 tarihlerinde Antalya Xanadu Resort Hotel’de yapıldı. 
 
“Yeni tanı alan hastaların gittikçe artması, izlemdeki hastaların yaşam sürelerinin uzaması ve 
bilimsel verilerin her geçen gün artması gerek Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarını, gerekse 
tıbbın diğer dallarındaki hekimleri bu hastalıkla daha fazla ilgilenmeye ve kendilerini 
güncellemeye zorunlu kılmaktadır.” açıklaması ile davette bulunulan kongreye Derneğimiz 
adına Dr. Mertcan Tomrukçu katıldı. 

 
 Kongrenin ana konuları; 
 

- Ülkemizde ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi, 
- Kür Çalışmaları, 
- Ko-enfeksiyonlar, 
- Tüberküloz ve HIV, 
- Komorbiditeler 
- Antiretroviral Tedavide Gelişmeler idi. 
 
Kongre başkanı Prof. Dr. Volkan Korten, açılış 
konuşmasında bu seneki kongrenin en geniş hekim 
katılımlı Ulusal HIV/AIDS Kongresi olduğunu, 
platformu oluşturan derneklerin iş birliği içerisinde 
özveri ile çalıştıklarını söyledi. 
 
Açılış Konferansı olan “Ulaşılması Güç Gruplar için 
Öneriler” bölümünde konuşan Prof. Dr. Deniz 
Gökengin, 2005 ve 2014 arasında Türkiye’de 
Erkekler ile seks yapan Erkeklerde görülen HIV 
vakalarınındı >10 kat artış olduğunu söyleyerek kilit 
toplumların önemini anlattı. 

 
Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru hizmet alınmasını içeren birey temelli sağlık 
hizmetinden bahseden Dr. Gökengin, kilit toplumlara ulaşmada, bu toplumlarda erken tanı 
koyma ve tedaviye erken başlamada, hekimlerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışmasının, sonucu olumlu yönde etkilediği vurguladı. Ayrıca, “HIV/AIDS Tanı, İzlem ve 
Tedavi El Kitabı” nın online olarak yayımlandığını duyurdu. 
 

Son bilimsel güncellemeleri baz alarak hazırlanan ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan kitap, 
alanda çalışan hekimler için doğru ve güvenilir bir kılavuz olma niteliği taşıyor. 
 
Dört gün boyunca akademik ve bilimsel zeminde oldukça yoğun geçen konferansta, 
“Hızlanan epidemiye nasıl daha hızlı cevap verebiliriz?” sorusuna cevap arandı ve aşağıdaki 
başlıkların sorunun çözümüne katkıda bulunacağı belirtildi. 
 

- Tüm sağlık çalışanlarının tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, 
- Tıp ve sağlık eğitiminde yapılabilecek müfredat değişiklikleri, 
- Liselere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitimleri, 
- Sağlık bakanlığı ile ortak olarak hazırlanabilecek kamu spotları, 
- Risk gruplarının doğru tanımlanması ve bu gruplara ulaşılması,  

- Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile kurulabilecek bağlantılar, 
- B=B (Belirlenemeyen=Bulaşmayan) 

 



 

Poster ve sergi alanları, sözlü sunumlar, vaka oturumları ve bilimsel toplantılar ile mevcut 
bilgilerin gözden geçirildiği, hekim pratiğinde kullanılacak yeni bilgilerin paylaşıldığı bu verimli 
kongrede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. 
 

 
 

E.21. M·A·C Kozmetik ekibi ile eğitim yaptık.  
 
M·A·C, Viva Glam Ruj ve M·A·C AIDS fonu gibi kültürünün kalbi ve ruhunu oluşturan 
girişimleriyle, tüm dünyada  HIV ile yaşayanlara yönelik sosyal sorumluluk yapıyor.  M·A·C 
Kozmetik’in Türkiye eğitim müdürü Hatice Özcan birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitimi bizim için 
kaleme aldı;  

 

‘M·A·C Kozmetik Eğitimcileri olarak işe yeni başlayan M·A·C çalışanları için 20- 22 Kasım 
2108 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediğimiz “Temel Eğitimimiz”in 1,5 saatlik bir süresini HIV 
ve AIDS konusuna ayırdık.  Amacımız, 18 kişiden oluşan ekibimizin konuyla ilgili 
farkındalığını artırmak ve olası önyargılarını gidermekti.  Davetimizi geri çevirmeyip gelen 
Pozitif-iz  Derneği’nden Sevgili Çiğdem Hanım bize bundan fazlasını verdi!  



 

 

 
#HIV'in bulaşma yolları, korunma yöntemleri ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışları gördük. HIV ve 
AIDS’in insanlar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkilerinin fiziksel etiklerinden daha önemli 
olduğunu ve toplum olarak önyargılarımızın bununla yaşayan insanların hayatlarını ne kadar 
zorlaştırdığını anladık.  
 
 1,5 saat; samimi, eğlenceli ve profesyonel anlatımla su gibi akıp gitti. Kendim ve ekibim 
adına Pozitif-iz Derneği’ne çok teşekkür ederim.’ 
 

E.22. Pozitif-iz ve Kaos GL ortaklığında ‘HIV ve AIDS Farkındalık Eğitimi’ 
verdik. 

 

Kaos GL'nin, 'LGBTİ+ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı' 
kapsamında dördüncüsünü düzenlediği 'Aktivizm Okulları’, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Düzenlenen bu aktivizim okulunun amacı; LGBTİ+ alanında 
çalışan örgütlerin HIV/AIDS çalışmalarında ve sahada karşılaştıkları zorluklar, LGBTİ+ 
hareketinin içinde HIV pozitiflerin yaşadıkları sorunların aktarılması ve tartışılması idi. 
 
Pozitif-iz Derneği olarak hazırladığımız eğitim programının ilk gününde, HIV’in tıbbi boyutunu 
ve sosyal etkilerini konuştuk. 19 kişinin seçilerek alındığı eğitimin birinci günü ilk oturumunda, 
HIV tanısı alma simülasyon oyunu olan Bozkır Yangını ile başladık.  



 

 

Bozkır Yangını oyununda katılımcıları halka şeklinde oturttuk ve gözlerini kapatmalarını 
istedik. Arkalarından dolaşarak ‘birazdan içinizden birinin omzuna dokunacağım ve seçilen 
bu kişi HIV ile temas etmiş olacak’ diyerek birkaç tur döndük. Ayak seslerinin nereden 
geldiğini ve nerede duracağını kestiremeyen katılımcılardan birini seçtik. Seçimin ardından 
tüm grubun ayağa kalkıp birbirleri ile tokalaşmasını, HIV ile karşılaşmış katılımcının karşı 
taraftaki kişinin avucunu gıdıklamasını istedik. Bu bölümden sonra 20 katılımcının 16’sının 
avucu gıdıklanmıştı. Böylece HIV yayılım hızına dikkat çekmiş olduk.  
 
Oyunun ikinci aşamasında katılımcılara önceden hazırladığımız test sonuçlarını dağıttık. 
Negatif sonuç alanlar ile pozitif çıkanlar arasındaki etki – tepki ve bakış açısı üzerine tartıştık. 
Test süreleri ile bilgi paylaşımından sonra, HIV ile karşılaşmış katılımcılara HIV ile yaşamda 
nelerin beklediğini, çalışma hayatının nasıl olacağını sorduk ve aile/eş/partnere açılma 
denemeleri yaptık. Bu noktalarda katılımcılar soruları yanıtlarken zorlandılar. Böylece HIV’in 
tıbbi boyutundan ziyade toplumsal önyargı, damgalama ve ayrımcılıklar üzerine 
örneklendirmeler yaptık.  
 

Bozkır Yangını oyununun ardından, şu başlıklarda interaktif sunumlar yapıldı: 
 

- HIV ile Yaşam, 
- HIV ve AIDS’in Tıbbi Boyutu, 
- HIV Tarihçesi, 
- HIV Epidemiyolojisi ve Aktivizmi 

 

Eğitimin ikinci gününe ise, "çoğunluğun ezici gücü ile azınlık olmanın yarattığı sessizleşme’ye 
vurgu yapan Çiftlik Oyunu ile başladık. Bu oyunda katılımcılara 3 hayvanın adı yazılı kâğıtlar 
dağıttık.  
 
Katılımcıların sayısının yarısından fazlasına inek, geri kalana kuzu ve sadece bir kişiye kuş 
yazılı kâğıtları dağıttık. Katılımcılardan beklenen, gözleri kapalı bir şekilde yazılı olan 
hayvanın sesini çıkartarak diğer aynı sesi çıkartanları bulmak. Herkes gruplaştıktan sonra 
katılımcılardan gözlerini açmaları istenir. Sayıca fazla olan ve mö’leyerek kısa sürede diğer 
eşlerini bulan gruba izlenimleri sorulur. Oyuncular “Salonda sadece mö sesi hakimdi(!) ve 
diğer arkadaşları bulmak çok kolay oldu.” şeklinde geri bildirimlerde bulundular. Yarıdan az 
sayıda olan kuzular ise “Kendi sesimi duymakta zorlandım, daha çok bağırmak zorunda 
kaldım”, “Bir ara baktım ben de mö’lüyorum” dediler. En son bir köşede tek başına duran 
olan kuşa duygularını surduk; “Bağırdım bağırdım ama beni kimse duymadı! Sonra 
bağırmayı bıraktım ve gözlerimi açıp diğerlerini izlemeye başladım” dedi.  
 



 

 
 

Tüm geri bildirimler alındıktan sonra gruba oyunun çözümlemesini şu sözlerle yaptık; 
“Aslında bu oyun tam da toplumun geneli gibi değil mi? Sayıca fazla olanların ‘çoğunluk 
olmanın’ verdiği özgüvenle, her zaman daha çok sesleri çıkıyor ve diğerlerini bastırıyor. 
Kuzular gibi çoğunluk grubuna dahil olmayanlar, var olduklarını gösterebilmek için daha çok 
bağırmak zorunda kalıyorlar. Bir de azınlık olanlar var ki; onlar da tıpkı bu kuş gibi. Bu kadar 
kalabalık ve gürültü içinde hem görünmüyor hem de ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar 
seslerini duyuramadıkları için sessizleşiyorlar.” 
 

 
 
Ardından HIV'i hukuki zeminde ele aldığımız ‘Tedaviye Erişim ve Bürokratik İşlemler’ 
bölümde ise; hem T.C. vatandaşı olanlar, hem de yabancı uyruklular, göçmen ve mülteciler 
için ayrı ayrı ele alarak şu başlıklar altında sunumlarımızı gerçekleştirdik; 
 
- Ülkemizde HIV tedavisine Erişim 
- Bürokratik İşlemler 

- Sosyal Güvenceye Ulaşımda Yaşanabilecek Aksaklık ve Sorunlar, 
- HIV ve Askerlik 
- HIV ve Evlilik İşlemleri 
- HIV ve İnsan Hakları  



 

2010 yılında çekilen, HIV ile ilgili yanlış bilgiler ve önyargılarla dolu olan İncir Reçeli filmini 
izleyerek çözümlemesini yaptık.  
 

 
 
Bu güçlü iş birliği için Kaos GL'ye, özellikle de güzel enerjileri ile keyifli bir eğitim geçirmemizi 
sağlayan tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. 

 
 
E. 23. Kaos GL işbirliğiyle ‘HIV-AIDS Koordinasyon Toplantısı’ yaptık. 

 
Kaos GL öncülüğünde, HIV alanında çalışan kurumlar ile LGBTİ+ örgütlerinin bir araya 
geldiği "HIV/AIDS Koordinasyon Toplantısı"na 24 Kasım 2018 tarihinde Pozitif-iz Derneği 
olarak ev sahipliği yaptık. 
 

 



 

11 örgütten 21 temsilcinin yer aldığı toplantıda, tüm kuruluşlar olarak yürüttüğümüz 
çalışmalardan ve sahada karşılaştığımız sorunlardan bahsederek iş birliği olanaklarımızı 
tartıştık.  

 
Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin yaygınlaştırılması, var olanların kapasitesinin 
arttırılması, LGBTİ+ dostu merkezler halini alması, sağlık otoritesi ve belediyelerle iş birliğinin 
geliştirilmesi konularını tartıştık.  
 
Bununla birlikte; barolar, psikolog ve psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer ilişkili 
alanlarındaki örgütlerle de, var olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar 
yürütülmesini konuştuk. 
 
Birbirimizin çalışmalarından haberdar olmak ve iş birlikteliklerimizi geliştirmek üzere bir e-
posta grubunun kurulmasına karar verdik. Birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğimiz 
örgütler şöyle;  
 
- Kaos GL  
- Pozitif-iz Derneği  
- SPOD  

- Kırmızı Kurdele Derneği 
- Pozitif Yaşam Derneği  
- Genç LGBTİ İzmir 

- İzmir İnsan Hakları Derneği LGBTİ Komisyonu        - Özgür Renkler Derneği 
- Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
- Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Derneği 
- Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu 
 
 

E. 24. Sabancı Üniversitesi ‘Yaşayan Kütüphane’deydik. 
 
27 Kasım 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Yaşayan 
Kütüphane" etkinliğine derneğimizin gönüllüsü HIV pozitif bir arkadaşımız katıldı. Etkinlikte 
15/20 şer kişilik gruplarla ve toplamda yaklaşık 100 kişiyle HIV üzerine söyleşti, gençleri HIV 
hakkında bilgilendirdi ve farkındalıklarını arttırdı. 
 

  
 

 
 



 

E. 25. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde konuşmacıydık.  
 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen HIV ve AIDS konulu etkinliğe 
konuşmacı olarak davetliydik. TURKMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği)’nin SCORA çalışma 
kolunun düzenlediği etkinlik 28.11.2018 tarihinde gerçekleşti.  

 

 
 
60’ın üzerinde öğrencinin katıldığı etkinliğin ilk oturumu “Tanı ve Tedavi Yöntemlerindeki 
Gelişmeler, Dünyada ve Ülkemizde HIV Epidemiyolojisinin Son Durumu" konusundaydı ve 
Prof. Dr. Volkan Korten tarafından gerçekleştirildi. Sonrasında HIV, Damgalama ve 
Ayrımcılık üzerine öğrencilere bir sunum gerçekleştirdik ve öğrencilerin sorularını yanıtladık. 

 

 
 
 



 

E. 26. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden davet aldık. 
 
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği)'nin cinsel 
sağlık / üreme sağlığı kolunun davetiyle 29 Kasım 2018 tarihinde, üniversitede 
gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı "HIV ve AIDS Farkındalık Konferansı"na 
katıldık. 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç.Dr. Mesut Yılmaz’ın HIV epidemiyolojisi, tedavisi ve 
bulaş-bulaşmama yollarını içeren tıbbi sunumunun ardından Pozitif-iz Derneği olarak; HIV, 
Damgalama ve Ayrımcılık konulu sunum ve söyleşimizi gerçekleştirdik.  
 
 

  



 

 
 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralık Dünya AIDS Günü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Bilgilendirme 
Toplantısı”, 30 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hilton Otel’de 
gerçekleştirildi.  
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu (UNFPA) işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının 
tamamına katılım gösterdik.  Panel kısmında Prof. Dr. 
Serhat Ünal, Prof. Dr. Berna Dilbaz, Prof. Dr. Ayper Somer, 
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği temsilcisi Dağlar Çilingir 
ile birlikte Pozitif-iz Derneği kurucu üyemiz Yasin Erkaymaz 
bulundu. 
 
Pozitif İz Derneği olarak; Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin 
sorunlarını, Sağlık Bakanlığı’nın geçmişten bugüne HIV 
konusunda yapılan çalışmaların hedefine neden ulaşmadığı 
ile ilgili görüşlerimizi paylaştık.  
 

 

Tüm toplantı boyunca en çok dile getirilen konular arasında; hızla artan HIV enfekte sayıları, 
dezavantajlı gruplara ulaşmanın yöntemleri, gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinin önemi 
vardı. HIV konusunda geliştirilecek politikaların hedefine ve amacına ulaşılabilir olması için, 
bilgilendirme dilinin değişmesi ve daha kapsayıcı olması konusundaki fikirlerimizi paylaştık. Tüm 
cinsel yönelim ve kimlikleri kapsayan, ötekileştirişi olmayan bir dile geçilmediği sürece, HIV ve 
AIDS ile ilgili doğru bir politika üretemeyeceğimizi belirttik.   

E. 27. Sağlık Bakanlığı “1 Aralık Dünya AIDS Günü” toplantısındaydık.  



 

E. 28. "Toplumsal Cinsiyet Temelinde HIV|AIDS ve İzolasyon Toplantısındaydık. 
 
1 Aralık HIV | AIDS Farkındalık Günü Buluşmaları'nın ikinci yarısı olan "Toplumsal Cinsiyet 
Temelinde HIV | AIDS ve İzolasyon" toplantısı için 2 Aralık 2018 Pazar günü Boysan'ın 
Evi'ndeydik... 
 

 
 

Toplantı açılışını HEVİ LGBTİ+ Derneği temsilcisi Müzeyyen Araç, toplum genelinde 
kadınların görünürlüğü ve kadın odağında HIV'in algısı üzerine anlatım yaptı.  
Ardından Pozitif-iz Derneği olarak; HIV'de ayrımcılık ve damgalanmanın nedenlerini 
konuştuk. Önyargıların ana nedeninin yanlış-eksik bilgi olduğunu anlattık. Kendi örgüt ve 
gruplarında paylaşmaları için HIV ve AIDS'in bulaş-bulaşmama yolları, evreleri, HIV'in yapısı, 
test süreleri, Türkiye ve dünya verileri üzerine bilgi paylaştık. 
 

E. 29. Gilead’ın düzenlediği ‘Sivil Toplum Danışma Kurulu’na katıldık. 
 
Gilead Science Türkiye tarafından 4 Aralık 2018 tarihinde Polat Renaissance Barbaros 
Hotel'de gerçekleştirilen Sivil Toplum Danışma Kurulu toplantısındaydık. 
 
Alanda çalışan 10'un üzerinde kurumun katıldığı 
toplantıda Türkiye'nin 90-90-90 hedefleri* 
çerçevesinde, karşılanmamış ihtiyaçları 
konusunda komünitenin görüşleri paylaşıldı, 
önleme-tedavi-destek-bakım hizmetlerinin 
iyileştirilmesi ve çekilmesi düşünülen belgesel 
filmin içeriği hakkında görüşler aktarıldı.  
 
90-90-90 Hedefleri Nedir?  
Birleşmiş Millerler HIV|AIDS Ortak Programı (UNAIDS)'in 2020'ye kadar gerçekleştirmeyi 
planladığı hedefler: 
 

HIV ile enfekte bireylerin en az %90’ına tanı konulması, tanı alanların en az % 90’ının 
tedaviye başlaması ve tedavi alanların da en az % 90’ında HIV'in saptanamaz düzeyde 
olması. 



 

E. 30. Koç Üniversitesi’ndeydik. 
 
 

 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC’in (Türk Tıp Öğrencileri Birliği) davetiyle 
üniversitede 05.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen "HIV ve AIDS Farkındalığı" 
konferansındaydık. Farklı bölümlerden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte Doç.Dr. 
Süda Tekin'in HIV epidemiyolojisi, tedavisi ve bulaş-bulaşmama yollarını içeren tıbbi 
sunumunun ardından HIV, damgalama ve ayrımcılık konulu sunum ve söyleşimizi 
gerçekleştirdik, öğrencilerin sorularını yanıtladık. 
 
 

 
 

 
 
 



 

E. 31. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeydik. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 07 Aralık 2018 tarihide gerçekleştirilen 
panelde konuşmacı olarak yer aldık.  'HIV/AIDS Farkındalık Haftası Etkinlikleri' kapsamında 
düzenlenen panelde, Ege Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD. öğretim görevlisi 
Prof.Dr Deniz Gökengin, yaptığı 'HIV'in Epidemioloji' sunumunda Türkiye'deki son 
verileri  aktardı ve yayılım hızına dikkat çekti.  
 

 
 
Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Şimşek ise 'HIV'in Sosyal Boyutu' başlıklı 
konuşmasında; HIV tansı alan bireylerin yaşadıkları travma ve baş etme yöntemlerine ilişkin 
örnekler vererek, HIV ile yaşamın normalleştirilmesinde destek mekanizmalarının olumlu 
etkilerini anlattı. Toplum tarafından uygulanan izolasyon ve damgalamanın ise yarattığı 
olumsuz etkileri ve olası sonuçları üzerinde durdu. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcılarının 
HIV'i tıbbi bir durum olarak kabul etmelerinin yansıra, insan hakları bağlamında 
değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. 
 

 
 
Ege Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD öğretim görevlisi Prof. Dr. Özen Önen Sertöz ise, HIV'in 
psikolojik boyutunu anlattı. 'Kötü haber verme' ve sonrasında gelen ruhsal süreçleri 
aktaran  Sertöz, HIV tanısı almak gibi  diğer kronik sağlık durumlarında  da benzer süreçlerin 
işlediğini, ancak her bireyin tepki ve kabul edişlerinin farklılık gösterdiğini belirtti. 



 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bu panel bizim için çok keyifli oldu. 
Öğrenciler başta olmak üzere, HIV ve AIDS’e ilgi gösteren tüm yönetim kadrosuna sonsuz 
teşekkür ederiz.  
 

E. 32. Eksi 25 Derneği Gençlik Grubu için Eskişehir’deydik. 
 

Amacı, bireyin anne karnına düşmesinden itibaren 25 yaşına gelinceye kadar tüm gelişim 
evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak olan -25 Derneği'nde, HIV ve AIDS’in 
tüm boyutlarını anlattık. 
 

 
 
Eğitim öncesi HIV ve AIDS’e ilişkin bilgi ve tutumu ölçmek amacıyla sicker uygulaması 
yapıldı. Ardından Derneğimiz kurucu üyesi Tekin Tutar HIV'in Tıbbi boyutu, Türkiye ve 
dünyadaki durumunu anlattı. Aynı zamanda HIV’ in aktivizm tarihi hakkında katılımcıları 
bilgilendirerek sunumunu tamamladı.  

 
 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Yasin Erkaymaz ise, “HIV, 
Ayrımcılık ve Damgalama” 
konularında bilgi ve deneyimlerimizi 
aktardı. Hem tıbbi hem de hukuksal 
sunumların ardından stickerler tek 
tek okunarak toplandı ve gençlerle 
öğrendiklerimiz tekrar edilmiş oldu.  
 
 



 

 
 
Çoğunluğu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencilerinden oluşan -25 Derneği Gençlik 
Grubu gönüllü ve yararlanıcılarının, HIV ve AIDS’i gündemlerine almalarından dolayı çok 
mutlu olduk. Tüm katılımcılara ve misafirperverliklerinden dolayı tüm çalışanlarına teşekkür 
ederiz. 

 
E. 33. ‘Uluslararası Sosyal İçerme Çalıştayı’ndaydık. 

 
Kaos GL tarafından 8-9 Aralık 2018 tarihinde Anemon Fuar Hotel, İzmir'de gerçekleştirilen 
‘Uluslararası Sosyal İçerme Çalıştayı’na katıldık. 
 

 
 
Çalıştayın 2. gününün ilk oturumu "HIV pozitiflere yönelik sosyal hizmet" başlığı altında 
yapıldı. Başkanlığını Kaos GL'den Murat Köylü'nün yaptığı oturumda Pozitif-iz Derneği’nden  
Tekin Tutar, Pozitif Yaşam Derneği’nden Hatice Hilal Varan ve Edinburg Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü’nden George Palattiliy konuşmacı olarak yer aldı.  



 

 

 
 
Derneğimizi temsilen katılan Tutar, HIV' in tıbbi ve psikososyal boyutlarını paylaşırken diğer 
konuşmacılar ise sosyal hizmet yönüyle konuyu ele alan konuşmalar gerçekleştirdi. 
Sunumlar sonrasında soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcıların katkıları alındı ve soruları 
yanıtlandı. 
 

E. 34. Bilgi üniversitesi Hemşirelik Bölümü’ndeydik… 
 
Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin derslerine 14.12.2018 tarihinde 
konuk konuşmacı olarak davetliydik. 40'ın üzerinde öğrencinin bulunduğu oturumda HIV'in 
tıbbı, psikolojik ve sosyal boyutlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdik.  
 

 
 
Tıp alanındaki gelişmelere karşın toplumun ve özellikle sağlık çalışanlarının güncel HIV 
bilgisine yeterince sahip olmadığını, damgalayıcı/ayrımcı tutum ve davranışlar sergilediklerini 
bilimsel verilerle ve basın haberleri üzerinden paylaştık.  
 
Sunum sırası ve sonrasında ilgiyle katılım gösteren öğrencilerin sorularını yanıtladık. 
 

 
 



 

 

F. Görsellerimiz 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Haberin tamamı için: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25913 

 
G. MEDYA 

 
G.1 Haber görselleri 

 

 
Haberin tamamı için: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25801 
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Haberin tamamı i.in: https://asdi-lgbti.com/2017/12/22/pozitif-iz-sivil-toplum-girisimi/ 

 
 



 

 
 

 Haberin tamamı için: https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-ile-yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-
kuruldu,LLev8wBZp0W0MweBXfp6NA 
 

https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-ile-yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-kuruldu,LLev8wBZp0W0MweBXfp6NA
https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-ile-yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-kuruldu,LLev8wBZp0W0MweBXfp6NA


 

  
 Haberin tamamı  için: https://www.sagligimicinhersey.com/etiket/pozitif-iz-dernegi/ 



 

 

Haberin tamamı için: http://www.haberturk.com/hiv-ile-yasayanlara-mujde-2025181 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haberin tamamı için: http://www.posta.com.tr/hiv-ile-yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-
kuruldu-2015051  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haberin tamamı için: https://www.hastane.com.tr/saglik/hiv-ile-yasayanlara-mujde.html 
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Haberin tamamı için: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26887 
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Haberin tamamı için: https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-anneden-hiv-bebege-karaciger-nakli-
yapildi-hive-kesin-tedavi-umudu,jaK-6ZxNy0e8eciECzLevw 
 
 



 

 
 
Haberin tamamı için: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hIv-anneden-hIv-
bebege-karaciger-nakli-yapildi-11-681-79053.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haberin tamamı için: http://spormeydani.org/icimden-bir-his-platformundan-hiv-ve-aids-
farkindalik-etkinligi/ 

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hIv-anneden-hIv-bebege-karaciger-nakli-yapildi-11-681-79053.html
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hIv-anneden-hIv-bebege-karaciger-nakli-yapildi-11-681-79053.html


 

 
 

 
 
Haberin tamamı için: https://bianet.org/biamag/yasam/203094-hiv-pozitif-erkek-baba-
korkmayin-mutlu-olmak-sizin-elinizde 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haberin Tamamı için: http://jinnews2.xyz/TUM-HABERLER/content/view/96639 

http://jinnews2.xyz/TUM-HABERLER/content/view/96639


 

 
 
 

 
Haberin tamamı için: https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-aids-farkindaliginda-kadinlar-daha-
fazla-inisiyatif-almali,MzrwFAMuG0G0gGgMSR_dfg 
 
 



 

 

Haberin tamamı için: https://www.mahalligundem.com/icimden-bir-his-platformu-ndan-

hiv-ve-aids-farkindalik-etkinligi/19971/ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haberin tamamı için: http://www.yenimesaj.com.tr/korkunc-artis-turkiyede-50-bin-aids-
hastasi-var-H1308314.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haberin tamamı için: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=27146 

http://www.yenimesaj.com.tr/korkunc-artis-turkiyede-50-bin-aids-hastasi-var-H1308314.htm
http://www.yenimesaj.com.tr/korkunc-artis-turkiyede-50-bin-aids-hastasi-var-H1308314.htm


 

G.2 Medya Dökümü 
 
 

Mecra Tarih Başlık Link 

KAOS LG 14 Mayıs 18 “HIV ile yaşamak zor değil” http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25801  

KAOS LG 27 Mayıs 18 “HIV insan hakları meselesidir” http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25913 

ASDİ 6 Haziran 18 Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi 
https://asdi-
lgbti.com/2017/12/22/pozitif-iz-sivil-
toplum-girisimi/ 

KAOS LG 7 Haziran 18 
HIV’e dair mitler ve güncel bilimsel 
gerçekler 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25982  

NTV 
20 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlar için 'Pozitif-iz 
Derneği' kuruldu 

https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-ile-
yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-
kuruldu,LLev8wBZp0W0MweBXfp6NA 

Posta  
20 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlar için 'Pozitif-iz 
Derneği' kuruldu 

http://www.posta.com.tr/hiv-ile-
yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-
kuruldu-2015051 

TIPFAK 
20 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlar için 'Pozitif-iz 
Derneği' kuruldu 

https://www.tipfak.com/hiv-ile-
yasayanlar-icin-pozitif-iz-dernegi-
kuruldu/ 

fHastane.co
m 

21 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlara müjde! 
https://www.hastane.com.tr/saglik/hiv-
ile-yasayanlara-mujde.html 

Haber Türk 
21 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlar için 'Pozitif-iz 
Derneği' kuruldu 

http://www.haberturk.com/hiv-ile-
yasayanlara-mujde-2025181 

Bursa 
Hakimiyet 

21 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlara müjde! 
http://www.bursahakimiyet.com.tr/habe
r/hiv-ile-yasayanlara-mujde-
237437.html 

Sağlığım için 
Herşey 

21 Haziran 
18 

HIV ile yaşayanlar için 'Pozitif-iz 
Derneği' kuruldu 

https://www.sagligimicinhersey.com/eti
ket/pozitif-iz-dernegi/ 

Yokbea 
21 Haziran 
18 

Pozitif-iz Derneği 
https://yokbea.com/etiket/pozitif-iz-
dernegi/ 

Ceride-i 
Havadis 

21 Haziran 
18 

Pozitif-iz Derneği 
https://cerideihavadis.com/tag/pozitif-
iz-dernegi/ 

Sosyopatlar 
21 Haziran 
18 

Pozitif-iz Derneği 
http://www.sosyopatlar.com/tag/pozitif-
iz-dernegi/ 

KAOS LG 25 Ekim 18 
Aktivistler “HIV virüslü hastalar 
tedavi edilmez” yazan hastaneyi 
ziyaret etti, ifade değiştirildi. 

https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=2
6887 

Jin News 
30 Kasım 
2018 

1 Aralık Dünya AIDS Günü: Yanlış 
bilinenler ve ayrımcılık 

http://jinnews2.xyz/TUM-
HABERLER/content/view/96639 

Madi 
Magazin 

2 Kasım 18 
HIV+ anneden HIV- bebeğe 
karaciğer nakli yapıldı 

https://www.medimagazin.com.tr/gunce
l/genel/tr-hIv-anneden-hIv-bebege-
karaciger-nakli-yapildi-11-681-
79053.html 

NT V 2 Kasım 18 
HIV+ anneden HIV- bebeğe 
karaciğer nakli yapıldı 

https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-
anneden-hiv-bebege-karaciger-nakli-
yapildi-hive-kesin-tedavi-umudu,jaK-
6ZxNy0e8eciECzLevw 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25801
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25982


 

 
 
 

Mahalli 
Gündem 

1 Aralık 18 
İçimden Bir His Platformu’ndan 
HIV ve AIDS farkındalık etkinliği 

https://www.mahalligundem.com/icimd
en-bir-his-platformu-ndan-hiv-ve-aids-
farkindalik-etkinligi/19971/ 

NTV 1 Aralık 18 
“HIV/AIDS farkındalığında kadınlar 
daha fazla inisiyatif almalı” 

https://www.ntv.com.tr/saglik/hiv-aids-
farkindaliginda-kadinlar-daha-fazla-
inisiyatif-
almali,MzrwFAMuG0G0gGgMSR_dfg 

Haberler.co
m 

1 Aralık 18 
İçimden Bir His Platformu'ndan 
HIV ve AIDS Farkındalık Etkinliği 

https://www.haberler.com/icimden-bir-
his-platformu-ndan-hiv-ve-aids-
11494296-haberi/ 

Yeni Mesaj 1 Aralık 18 
Korkunç artış! Türkiye'de 50 bin 
AIDS hastası var 

http://www.yenimesaj.com.tr/korkunc-
artis-turkiyede-50-bin-aids-hastasi-var-
H1308314.htm 

Chef Mekan 1 Aralık 18 
“HIV/AIDS farkındalığında kadınlar 
daha fazla inisiyatif almalı” 

http://www.chefmekan.com/hiv-aids-
farkindaliginda-kadinlar-daha-fazla-
inisiyatif-almali/ 

Medyascope
.tv 

1 Aralık 18 
Dramaqueer Sanat Kolektifi’nden 
Dünya AIDS Günü’nde Murtaza 
Elgin’e mersiye 

https://medyascope.tv/2018/12/02/dra
maqueer-sanat-kolektifinden-dunya-
aids-gununde-murtaza-elgine-mersiye/ 

spormeydanı
.com 

1 Aralık 18 
İçimden Bir His Platformu’ndan 
HIV ve AIDS farkındalık etkinliği   

http://spormeydani.org/icimden-bir-his-
platformundan-hiv-ve-aids-farkindalik-
etkinligi/ 

Haber 
Channel 

1 Aralık 18 
İçimden Bir His Platformu’ndan 
HIV ve AIDS farkındalık etkinliği   

https://www.haberchannel.com/saglik/i
cimden-bir-his-platformu-ndan-hiv-ve-
aids-farkindalik-etkinligi-h4479.html 

lgbtinewstur
key.com 

1 Aralık 18 
DECEMBER 1 WORLD AIDS DAY 
EVENTS IN TURKEY 

https://lgbtinewsturkey.com/2018/12/01
/december-1-world-aids-day-events-in-
turkey/ 

BiNET 1 Aralık 18 
HIV pozitif, Erkek, Baba: 
Korkmayın, Mutlu Olmak Sizin 
Elinizde 

https://bianet.org/biamag/yasam/20309
4-hiv-pozitif-erkek-baba-korkmayin-
mutlu-olmak-sizin-elinizde 

Sanat-
Magazin.co
m 

2 Aralık 18 
Amerikan Hastanesi’nde “Pozitif 
Alan” Sergisi 

http://sanat-
magazin.com/yazarlarimiz/nihal/amerik
an-hastanesinde-pozitif-alan-sergisi/ 

KAOS GL 1 Aralık 18 
Kaos GL ve Pozitifz Derneği’nden 
gazetelere 1 Aralık ilanı 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=27146 

Son Dakika 1 Aralık 18 
İçimden Bir His Platformu’ndan 
HIV ve AIDS farkındalık etkinliği   

https://www.sondakika.com/haber/habe
r-icimden-bir-his-platformu-ndan-hiv-
ve-aids-11494296/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. Destekçilerimiz 
 
Dernekleşmemizle ve bir banka hesabı edinmemizle birlikte,  bireysel bağışlarımız gelmeye 
başladı. Bireysel bağışların yanı sıra, HIV ile yaşayanları tıbbi, hukuki, psikolojik ve sosyal 
yönlerden güçlendirmeyi amaçlayan “Akran Danışmanlığı, Kapasite Geliştirme ve 
Savunuculuk Eğitimleri” projemiz, Gilead Sciences Türkiye Hayat Bulan Fikirler Programı'nın 
2018 yılında desteklediği 3 sosyal projeden biri olmayı başardı. Aralık 2018'de proje bütçesi 
karşılığı olan tutar hesabımıza transfer edildi.  
 
Her Sivil Toplum Kuruluşu gibi sürdürebilir olmak ve hizmetlerimize devam edebilmek bizim 
için de çok önemli. Bu nedenlerle hem bireysel bağışlar hem de proje destekleri çok kıymetli.  
 
Pozitif-İz Derneği olarak mali işlerde de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini 
benimsediğimizin altını çizmek isteriz.  
  
 
I. 2018 Gelir- Gider Tablosu  
 

2018 GELİR GİDER RAPORU 

     
GELİRLER  

 
GİDERLER 

BAĞIŞ GELİRLERİ  19.217,12 
 

ELEKTRİK GİDERLERİ  101,98 

ÜYE AİDAT GELİRLERİ  1.350,50 
 

SU GİDERLERİ  351,00 

SANAL POS BAĞIŞ 
GELİRLERİ 

8.475,00 
 

HABERLEŞME GİDERLERİ 444,09 

PROJE FON GELİRLERİ  58.100,00 
 

SEYEHAT VE ULAŞIM GİDERLERİ  120,00 

TOPLAM  87.142,62 
 

VERGİ RESİM VE HARÇLAR  3.575,06 

   
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK 
GİDERLERİ  

1.200,00 

   
BANKA MASRAF VE KOMİSYON 
GİDERLERİ  

239,60 

   
HARCIRAH GİDERLERİ 110,00 

   
MATBAA GİDERLERİ  590,00 

   
TEMSİL AĞIRLAMA VE İAŞE 
GİDERLERİ  

1.007,09 

   
KIRTASİYE GİDELERİ  120,00 

   
TELEFON VE İNTERNET BAĞLANTI 
GİDERLERİ 

583,34 

   
BAKIM ONARIM VE TADİLAT 
GİDERLERİ  

328,50 

   
KARGO KURYE GİDERLERİ  19,39 

   
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ  854,83 

   
TOPLAM  9.644,88 

     

   
MEVCUTLAR  

 

   
KASA 0,00 

   
BANKA  77.497,74 

     
GENEL TOPLAM  87.142,62 

 
GENEL TOPLAM  87.142,62 

 
 
 
 



 

 

 


