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Bükreş’te Karadeniz STK 
Forumu’na katıldık

“Karadeniz STK Forumu, Karade-
niz Bölgesi’nde STK’lar arasında 
işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, 
bölgede uygulanan kalkınma strate-
jilerine müdahil olma süreçlerinde 
STK’ların savuculuk kapasitesini 
geliştirmek için düzenleniyor.”

Hayatımı yazsam film olur

Bir Adım Daha İleri Derneği, 
“Hayatımı Yazsam Film 
Olur” projesi kapsamında 
Kadirli’de babası olmayan 
15-17 yaş arası on iki gence 
kısa film yönetmenliği 
eğitimi verdi.

Pozitif Yaşam 
Derneği’nden Arzu Kaykı: 

“HİV toplumda öyle tabu bir 
konu ki, bireyler HİV pozitif 
tanısı alınca kendine de 
ayrımcılık uyguluyor, kendi 
kendini ötekileştiriyor.”

AB Komisyonu tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. 

Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır.

HİV/AİDS ortaya çıktığı ilk zamanlar tüm dünyada eşcinsellerin 
hastalığı olarak görülüyordu, ya da seks işçilerinin, ya da uyuş-
turucu kullananların, yani ‘ahlaksızların’. Bu bakış açısı dünyada 
değişti ama Türkiye’de büyük oranda devam ediyor. Oysa, HİV 
artık başta kan nakli ve cinsel ilişki yoluyla olmak üzere hepimiz, 
yani tüm ‘ahlaklılar’ için de bir risk oluşturuyor.
Türkiye’de HİV pozitif kadınların büyük oranının  “ev hanımı” 
olarak isimlendirilen kişilerden oluştuğunu biliyor muydu-
nuz? Başörtülü ya da başı açık, üniversite mezunu ya da 
okuma yazma bilmeyen, yoksul ya da varsıl türlü çeşitli 
‘ev hanımı’. Ama illa ki çoluk çocuk sahibi, sabahtan 
akşama kadar evinde temizlikle, bulaşıkla uğraşan, 
çocukları okula gönderen, tek eşli, heteroseksüel, 
alkol ve uyuşturucu madde kullanmayan, son 
derece ‘ahlâklı’ ve ‘normal’ hayatlar yaşayan 
bu kadınlara HİV çoğunlukla eşlerinden bu-
laşıyor.  Bu nedenle, AİDS artık “marjinal 
grup hastalığı” sınıfından “aile hastalığı” 
grubuna geçti. 
Bu kadınlar, toplumsal yaşamda yer alama-
dığı için AİDS konusunda yeterli bilgiye sahip 
olamıyor. Eğer HİV pozitifse AİDS konusunda toplumsal 
bir baskı olduğu için kendini suçlu görüyor.  Sağlık ve tedavi 
olanaklarından yeterince yararlanamıyor. Toplumsal, ekonomik, 
siyasal alanda kendini güçlü hissetmeyen kadın psikolojik olarak da ye-
terli hissedemiyor, eşiyle korunmasız cinsel ilişkiye “hayır” diyemiyor. 
Ev kadınlarının durumu, bütün hak alanlarının birbiriyle nasıl ilişkili 
olduğuna, bir alandaki güçlenmenin diğer alanlardaki güçlenmeyi nasıl 
beslediğine dair iyi bir örnek. 

HİV ve AİDS konusunda yeterince bilgilendirilmemek, tedavi olanakla-
rından yararlanamamak, HİV taşıdığı için toplumdan, iş alanlarından, 
eğitimden dışlanmak insan hakkı ihlali değil mi? HİV pozitiflerin adeta 
ağız birliği etmişçesine söyledikleri tek cümle var: “Bizi AİDS değil, 
önyargı ve ayrımcılık öldürüyor!”

‘Ahlaksız hastalığı’

Bu sese kulak vermek ve meselenin sadece bir tedavi, ilaç, aşı vs. sorunu 
olmadığını bir an önce anlamak gerekiyor. Elbette tedaviye erişim stra-
tejileri herkes için, özellikle de yoksullar için geliştirilmeli, olanaklar 
yaygınlaştırılmalı, çünkü istatistiklere göre, AİDS her geçen gün daha 
çok yoksulların ve her türlü erişim imkanından yoksun olanların hastalı-
ğı oluyor. Bununla birlikte, bu konuda çalışma yapan devlet kurumları, 
yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar ve tek tek bireylerin bir insan 
hakları perspektifi geliştirmeleri ve kişilerin HİV’e açık olmalarına ne-
den olan hak ihlallerini engellemek üzere politika oluşturmaları, HİV 
pozitif olanların da ayrımcılık yaşamalarına engel olmak üzere gerekli 
hukuki düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Gecikmeden…



2010 Dünya AİDS Konferansı Viyana’da 

2008’de Meksiko City’de yapılan Dünya AİDS Konferansı’nın ardın-
dan yeni konferans 18-23 Temmuz 2010 tarihinde Viyana’da yapıla-
cak. Konferansın ana düzenleyicisi olan Uluslararası AİDS Topluluğu 
(http://www.iasociety.org/) bu alanda çalışma yapan politik liderler, 
bilim insanları, STK aktivistleri ve HİV pozitif kişilerin konferansa ka-
tılmasını ve çalışma ve fikirlerini sunmalarını bekliyor. AB’ye yeni üye 
olmuş ya da katılım sürecinde olan ülkelerden STK’lar konferansa da-
vetli. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.AIDS2010.org adre-
sinden edinebilir ya da Community Forum Austria (CFA)’dan Christine 
Keplinger’le iletişime geçebilirsiniz: keplinger@AIDS.at

Sürdürülebilir tüketim ve üretim için 
Budapeşte’deydik
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Wupperal Enstitüsü 
Sürdürülebilir Tasarım Merkezi ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC)  
tarafından 12-14 Ekim tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenen 
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) Konferansı Sivil Toplum 
Platformu”nun ilk çalıştayına katıldık. Çalıştayda, AB’nin sürdürülebi-
lir kalkınma stratejisi ve ilgili girişimlerinde SCP’nin önemi, SCP uygu-
lamalarının etkili olabilmesi için sivil toplumun rolü ve bu konuda far-
kındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Mart 2009 tarihinde düzenlenecek 
ikinci çalıştayın programı tartışıldı ve katılımcıların önerileri alındı.

Bükreş’te Karadeniz STK Forumu’ndaydık
Karadeniz Bölgesi’nde STK’lar arasında işbirliği ve iletişimi güçlendir-
mek, bölgede uygulanan kalkınma stratejilerine müdahil olma süreçle-
rinde STK’ların savunuculuk kapasitesini geliştirmek üzere 31 Ekim - 2 
Kasım tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz STK Forumu’na katıl-
mak için Bükreş’teydik. Aynı zamanda, bölgedeki STK sektörünün du-
rumu, bölgesel STK işbirliği, programlara ve finansal desteklere ilişkin 
bakış açılarını ortaya çıkarmak üzere düzenlenen forumda sosyal adalet 
ve insan hakları, demokrasi, yönetişim ve çevre alanlarında Karadeniz 
Bölgesi’nde STK’ların işbirliği için olası fırsatlar üzerine tartışıldı, ka-
tılımcıların önerileri alındı.   

“Engelli düzenlemeleri tüm bireyler için gerekli”

STGM Kasım ayında ihtiyaç temelli eğitimler kapsamında Türkiye 
Omurilik Felçliler Derneği’yle bir çalışma yaptı. Bu ay onların kampan-
yalarını tanıtalım istedik. 

Kısaca bize Türkiye Omurilik Felçliler Derneği’nin (TOFD) nasıl ve 
ne zaman kurulduğunu, amaçlarını ve faaliyet alanını anlatır mı-
sınız?

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından 
bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere 
tüm ortopedik özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik 
ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal 
ve uluslararası alanda çalışmalar yapıyor. Başarılı 
ve yaygın çalışmaları sayesinde 2004’te kamu ya-
rarına çalışan dernek statüsüne geçti. Derneğimiz 
özürlülerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı 

amacıyla çok sayıda proje yaptı. Derneğimizin birincil hedeflerinden 
biri yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu 
alanda bilgilenmesini sağlamak.

Şu anda hangi kampanyaları yürütüyorsunuz? Bir kampanya başa-
rısını sizce neye borçludur?
Akülü Tekerlekli Sandalye ve Engelsiz Eğitim kampanyalarını yürütü-
yoruz. Ayrıca bu yıl Engelsiz Medya Buluşması’nın ilkini gerçekleştir-
dik,  Uluslararası Gülen Çocuk Şenliği’nin dördüncüsünü yapacağız. 
Bir diğer önemli projemiz ise 18 yaşını doldurmuş, sosyal ve ekonomik 
yoksunluk içinde olan ve bakacak kimsesi olmayan omurilik felçlileri 
için TOFD Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi’nin açılması. Kampanyala-
rın başarısı toplumun, ama öncelikle engellerin sahip çıkması ile müm-
kündür. Bu da bilinçlenme ve sorunlara sahip çıkmayla gerçekleşebilir. 
Kampanyalar toplumu bilinçlendirecek ve harekete geçirecek alanlarda 
yoğunlaşmalı.

Türkiye’deki engelli politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yürütülen projeler ve çalışmalar aslında devlet tarafından engellilere 
sunulması gereken zorunlu hizmetler. Yani devlet engellilerin sosyal ya-
şama tam ve etkin katılımını sağlamak amacıyla önündeki tüm engelle-
ri kaldıracak hizmetleri planlamalı ve yaşama geçirmeli. Bağışlar daha 
çok engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek projelerin oluşturulması 
ve projelere rehberlik sağlanması için kullanılmalı. Öncelikle engelliler 
için yapılan her düzenleme toplumun yaşlıları ve kronik hastalığı olan-
lar, hatta sağlıklı bireyleri için de gerekli. Engellilerin sosyal yaşamın 
içinde daha çok var olmaları engelli olmayan bireylerde bilinçlenmeyi 
ve farklılıkların kabullenmesini de beraberinde getirecektir. Yasalarda-
ki engelli haklarının toplumun her alanında kullanılması sağlanmalı.

Engelliler arasında daha dezavantajlı olan kadın engellilerle ilgili 
özel çalışmalarınız var mı? 
Cinsiyet ayrımcılığının tüm dünyada var olduğunu biliyoruz. Kadın ol-
mak ve kadın kimliği ile yaşamak çok zor. Bir de buna engellilik ek-
lendiğinde yaşam güçleşiyor. Kadınların lehine olan kota uygulamaları 
engelli kadınlar için de uygulanmalı. Bugün engelli STK’larında erkek 
engellilerin sayıları fazla. Bu alanda da karar vericiler engelli erkekler. 
Engelli erkeklerin istihdam oranı kadın engellilere göre çok fazla. Yine 
engelli kadın ev içinde bile ağır ev işlerini üstlenmek zorunda. Büyük 
bir çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun. Dernek olarak tüm sorunların 
bilincindeyiz.

Örgütünüzün geleceğe yönelik çalışmaları neler olacak, öncelikle-
riniz neler?
Engellilerin sosyal yaşamın tüm alanlarında var olmalarını sağlayacak 
faaliyetlerimize devam edeceğiz. Toplumun bilinçlenmesi amacıyla eği-
tim seminerleri, kampanyalar, projelerimiz devam edecek. Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesindeki engelli haklarının kullanılması ve uygulan-
ması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Engelliliği 
önleyici ve koruyucu çalışmalarımız devam edecek. Farklılığımızın sos-
yal yansımalarını irdelemeye ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeye 
devam edeceğiz. 



“Birbirimizi Tanıyalım”
 
Adana Kadın Dayanışma ve Kültürel Araştırmalar Derneği’nin (AKA-
DER) yürüttüğü,  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Birbirimi-
zi Tanıyalım” projesi dört ayrı program ülkesinden (Türkiye, Letonya, 
Slovakya, Litvanya)  ortakların katılımıyla tamamlandı. Projede ya-
bancı ortaklardan 5’er, Türkiye’den  7 genç  ve 4 grup lideri olmak 
üzere toplam 25 katılımcı yer aldı. 

Adana İl Milli  Eğitim Müdürlüğü, Adana Olgunlaşma Enstitüsü ve 
Eğitim Kalkınma Araştırma ve Çözüm Üretme Derneği’nin yerel ortak 
olduğu projeyle Avrupalı gençlerle Adana’da yaşayan farklı sosyo-eko-
nomik gruplardan gençler bir araya gelerek bir hafta süresince düzenle-
nen aktivitelerle iyi bir diyalog ortamı ve sıcak dostluklar kurdular. Av-
rupa Birliği’ne üyelik sürecinde kültürel farklılıklardan kaynaklanan ön 
yargıların kırılması gerektiği düşüncesiyle geleceğin Avrupa’sında etkin 
roller üstlenecek gençlerin birbirlerini tanıyarak ön yargılarından uzak-
laşmaları amacıyla uygulanan projede araç olarak kültür kullanıldı.

“Hayatımı Yazsam Film Olur”

Bir Adım Daha İleri Derneği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı’nın desteği ile “Hayatımı Yazsam Film 
Olur” projesini uyguladı. Kadirli’de babası olmayan 15-17 yaş arası on 
iki gence kısa film yönetmenliği eğitimi verildi. Yapılan çalışmalarla 
katılımcı gençlerin ortaklaşa senaryo yazma, grupla çalışma, materyal 
toplama, görev paylaşımı, yardımlaşma ve birbirlerini dinleme becerileri 
gelişti. 
Düzenli yapılan dersler ve çeşitli ekinlikler sonunda gençler “Hayatın 
Sınavı” adını verdikleri 6 dakikalık bir kısa film ürettiler. Eğitim alan 
gençler rahatlıkla kamera kullanabilir duruma geldiler. 

Mersin’de kadın örgütleri eğitim için bir araya geldi

Mersin Bağımsız Kadın Derneği’nin STGM’den talep ettiği ve 27-28 
Ekim tarihlerinde Mersin’de düzenlenen ihtiyaç temelli eğitime SHÇEK 
Kadın Konukevi çalışanları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mersin 
Şubesi, Mersin Bağımsız Kadın Derneği, Türk Kadınlar Birliği Mersin 
Şubesi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği temsilcileri 
katıldı. Katılımcıların iki gün süresince toplumsal cinsiyet, kadına 
yönelik şiddet ve insan ticareti konularında bilgilendirildiği eğitimde 
Kadın Dayanışma Vakfı tanıtım videosu ve kadına yönelik şiddet 
konusunu ele alan Fransız yapımı “Gözlerimi de Al” filmi izlendi. 
Kadın danışma merkezlerinin işleyiş şekli, danışma merkezine gelen 
misafirlerle görüşme teknikleri ve gönüllülük konularının da işlendiği 
eğitimde katılımcılar canlandırma yaparak eğitime uygulamalı şekilde 
katıldılar.  Katılımcılar eğitim sonunda ortak etkinlilerinin devam 
edeceğini bildirdi.



“Hayalimiz bir test ve danışmanlık merkezi 
kurmak”

Bu ayki temamız AİDS’le mücadele olunca Denizli sayfamızda AİDS 
İle Mücadele Derneği Denizli Şubesi’ni tanıtmamak olmazdı.  Genel 
merkezi İzmir’de bulunan derneğin Denizli Şubesi 1993 yılında Denizli 
İnşaat Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası, Tabipler Odası, Veteri-
ner Hekimleri Odası ve Eczacılar Odası başkanları tarafından kuruldu. 
Biz sorduk, yönetim kurulu üyesi Huriye Demirhan yanıtladı:

AİDS İle Mücadele Derneği hangi amaçla kuruldu?
Kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz HİV/
AİDS hastalığından korunma konusunda toplumu bilinçlendirmek ama-
cıyla kuruldu. Son yıllarda HİV pozitif kişilerin sosyal haklarının ko-
runması konusunu da ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. 

Neden Denizli’yi tercih ettiniz?
Denizli turizm ve sanayi kenti olduğu için, gerek iş gezileri gerekse tu-
rizm amaçlı yurt dışına gidiş gelişler sık oluyor. Ayrıca, Denizli komşu 
illerden ve doğu bloğu ülkelerinden göç alıyor. Genç bir nüfusa sahip, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsel ilişki deneyim yaşı düştü. 
Tüm bunlar HİV/AİDS açısından önemli riskler oluşturuyor. 

Derneğiniz hangi çalışmaları yürütüyor?
Derneğimiz gençler başta olmak üzere toplumu bilgilendirme kapsa-
mında faaliyetlerini sürdürüyor. Her yıl 1 Aralık Dünya AİDS Günü’nde 
ve bu günle başlayan haftada özellikle gençlerin yoğun olduğu caddeler-
de, kampüs içinde stantlar kurarak üniversite öğrencilerinin de katıldığı 
30-40 kişilik bir eğitim grubu ile sokak çalışmaları düzenliyoruz, broşür 
ve el ilanları dağıtıyoruz, yüz yüze sohbet şeklinde soruları cevaplandırı-
yoruz ve bu konudaki şüpheleri gideriyoruz. Yerel televizyonlarda canlı 
veya paket programlarla özellikle AİDS’in bulaşma yolları ve korunma 
ile ilgili bilgiler aktarıyoruz. Üniversitede, liselerde, jandarma tugay 
komutanlığında, halk eğitim merkezinde ve meslek odalarında eğitim 
çalışmaları yürütüyoruz.  Üç yıldır Dr. Mavisel Yener’in yazdığı ve Pa-
mukkale Üniversitesi Tiyatro Kulübü Hayal Perdesi Oyuncuları’nın öz-
veri ve başarıyla oynadığı “Teslim Alınmış Hayatlar” adlı oyunuyla ko-
nuya ilgiyi çekmeye çalıştık. Eğitim çalışmalarında DESGEP – STGM 
Yerel Destek Merkezi ve çeşitli STK’larla işbirliği yapıyoruz. 

Bu alanla ilgili hedef ve hayalleriniz neler?
Çok kısıtlı imkanlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyo-
ruz. Aktif çalışan üye sayısını arttırmayı, Denizli’de test ve danışmanlık 
uygulamalarını yapılabileceğimiz belli bir merkezin kurulmasını, faali-
yetlerimizde daha çok STK ve kuruluşla işbirliği içinde daha güzel işler 
yapmayı hayal ediyor, fon kaynaklı bir projenin hayata geçirilmesi ile 
güçlenmeyi umuyoruz. 

Denizli Kadın Platformu şiddeti kınadı 

Denizli Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Denizli Çınar Meydanı’nda şid-
deti kınayan bir açıklama yaptı.

Platform Başkanı Gürel Bingüller yaptığı açıklamada kadının toplum-
sal hayatta hak ettiği yeri almasına, gelişmesine engel olan herkesin ve 
her oluşumun, her kurum ve her geleneksel yapının, bu ülkenin gelece-
ğini tehlikeye attığının farkında olması gerektiğini ifade etti. Bingüller, 
Denizli Kadın Platformu olarak, insanların doğuştan sahip oldukları ve 
yaşamları boyunca edindikleri kimliklerinden dolayı baskı ve şiddete 
maruz kalmalarını kınadıklarını belirtti. 

AB Programı Seminerleri 

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uluslararası 
İlişkiler Ofisi, PAÜ Kongre Merkezi’nde 14, 
21 ve 28 Kasım 2008 tarihlerinde Avrupa 
Birliği Programı seminerleri düzenledi. 
AB nereye gidiyor, Avrupa Birliği’nin 
bir anayasaya ihtiyacı var mı, Lizbon 
Antlaşmasının geleceği, Akdeniz Birliği 
nedir, Fransa Dönem Başkanlığında Avrupa 
Birliği, AB sanayi politikası, Türkiye’nin 

sanayi politikası ile AB sanayi politikasının farklılıkları ve uyumu gibi 
konuların alanında uzman akademisyenler yönetiminde tartışıldığı 
programın devamında 26 Aralık 2008 tarihinde proje döngüsü yönetimi 
çalıştayı düzenlenecek. Denizli Valiliği, STK’lar, Denizli Belediyesi ve 
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi işbirliğinde hangi 
alanlarda ortak projeler üretileceği üzerinde çalışmaların da yapılacağı 
çalıştayın sonunda  bir proje taslağının hazırlanması hedefleniyor.



Kelaynaklar yeniden göç yollarında
Doğa Derneği ve Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda 18 yıl aradan 
sonra kelaynaklar Birecik’ten göçe gönderildi. Kuşlara uydu vericileri 
takılarak kuşların yolculuk sırasındaki davranışları incelendi. Böylece 
Ürdün’e başarıyla ulaşan kuşların 18 yıl aradan sonra bile göç etme gü-
dülerini korudukları anlaşıldı. Dünya çapında ilgi uyandıran denemeyle 
birlikte kelaynakların geleceğine ilişkin umutlar arttı. Göç yollarında 
çeşitli nedenlerle ölen kuşlar 1997’den beri göç mevsimlerinde koru-
maya alınıyor. Yapılan denemeyle göçe gönderilen iki genç kelaynağın 
yanlarında deneyimli ergin kuşlar olmadan göç etmeleri, bu davranışın 
içgüdüsel olabildiğini dünyada ilk kez kanıtlamış oldu. Göç eden iki 
kelaynak Ürdün çöllerinde zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi. Doğa 
Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
“Bu çalışmayla kelaynakların göç yollarında önemli tehditlerle karşı 
karşıya olduklarını öğrendik. Ürdün çöllerinde ölü bulunan kelaynaklar 
üzerinde yapılacak incelemeler bu konuda daha çok bilgi edinmemizi 
ve kelaynakları göç yolları üzerinde korumamızı sağlayacak” açıkla-
masında bulundu.

Mardin, Şanlıurfa ve Batman’daydık

STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi çevre illerdeki STK’lara vere-
ceği hizmetleri anlatmak üzere Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da tanı-
tım toplantıları düzenleyerek sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. STGM 
Diyarbakır Yerel Destek Merkezi’nin STK’ların hizmetine sundukları 
tam donanımlı ofis olanaklarının yanı sıra verilen kurumsal kapasite, 
proje döngüsü, kampanyacılık, lobicilik, savunuculuk, ağ kurma gibi 
eğitimler ve teknik destek hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Bölge 
STK’larının sorunlarının da tartışıldığı toplantılarda güçlü, etkin ve 
demokratik bir STK kültürü için daha sık bir araya gelmenin önemi 
ortaya çıktı.

Mardin’de atık şaheserler

Mardin Kültür Sanat Derneği, Hayata Artı Gençlik Programı kapsamın-
da “Atık Şaheserler” projesini yürütmeye başlıyor. Dernek bu projeyle, 
Mardin’de evsel, tıbbi ve geri dönüşümü mümkün atıkların beraber top-
lanıp şehrin 7 km dışında yer alan bir bölgede yakılmasından kaynak-
lanan çevresel sorunlara dikkat çekmek istiyor. Projeyle birlikte katı 
atıkların ayrışması, geri dönüşümün sağlanması ve düzenli depolamaya 
geçilmesi hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda, kentin çeşitli yerleri-
ne kumbaralar yerleştirecek olan dernek, bunun yanı sıra el ilanları, 
broşür ve konu hakkında bilgilendirici CD’ler hazırlıyor. Kumbaralarda 
4 ay boyunca birikecek atıklar bir heykeltıraş (eğitmen) eşliğinde sa-
nat eserlerine dönüştürülerek kentin birçok yerinde sergilenecek. Sergi 
sonrasında sanat eserleri Mardin’deki kamu kuruluşlarına, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarına ve yoğun olarak kullanılan parklara içerdikleri 
mesajlarla bırakılacak.

kullanılan parklara içerdikleri mesajlarla bırakılacak.

Bir Selis de Ergani’ye

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Selis Kadın Derneği, geçtiğimiz ay 
Ergani’de temsilcilik açarak çalışmalarını Diyarbakır dışına taşıdı. İl-
çenin kadın profilinin çıkarılması için saha çalışmalarına başladıklarını 
ifade eden Selis Kadın Derneği Genel Koordinatörü Berivan Kaya “İlk 
etapta 1 koordinatör, 1 psikolog ve 1 sosyolog ile belediyenin üst katın-
da bize tahsis edilen mekânda düzenlemeler yaparak ilçedeki kadınların 
kendini bulacağı ve güç alacağı bir mekân oluşturduk. Açılışımızdan 
beri 22 başvuru aldık, bunlardan 21’i psikolojik, 1 tanesi de hukuksal 
başvurulardı.17 tanesinin tedavisini sonuçlandırıp gerek duyulanları 
devlet hastanesine yönlendirdik, 5 başvurucumuzun tedavisi ise hâlâ sü-
rüyor. Bu danışmanlık hizmetleri dışında, Erganili kadınları tanımak ve 
sorunlarını ortaya çıkarmak için mahallelerde anket çalışmaları yaptık. 
Anket sonuçları doğrultusunda mahallelerde sağlık taramaları başlat-
tık” şeklinde konuştu. Kadınların yanı sıra çocuklara Türkçe ve İngiliz-
ce kurslar veren dernek, yetişkinlere yönelik bilinçlendirme toplantıları 
da düzenliyor.



Eskişehir’i artık vatandaş yönetecek

Odunpazarı Belediyesi, 1 Kasım’da Alaaddin Park’ta Eskişehir Sivil 
Yerel Oluşumu (ESYO) kolaylaştırıcılığında, farklı tematik alanlardan 
seçilen 150 kadar STK temsilcisinin hazır bulunduğu katılımcı demok-
rasi ve katılımcı bütçe konulu bir arama konferansı düzenledi. Konfe-
rans, Eskişehir adına alınacak olan kararlarda STK’ların ve vatandaş-
ların söz hakkının artırılması ve karar alma süreçlerinde daha etkili 
olmalarının sağlanmasını hedefliyor.  Aynı zamanda belediye bütçesinin 
belli bir bölümünün kurulacak olan mekanizmalar tarafından belirlen-
mesi de konferansın ana amaçlarından birini oluşturuyor.  

Arama konferansı öncesinde sözlerine, “Bugün hemşehrilerimizin 
Eskişehir’in geleceğini belirlemede doğrudan ve topyekûn yer alacakla-
rı önemli bir projeyi başlatıyoruz” diye başlayan Odunpazarı Belediye 
Başkanı Burhan Sakallı, “Bugün görev olarak kavrayıp üstlendiğimiz 
sorumluluk, yerel yönetim bütçesinin; yasaların ve kaynakların elver-
diği ölçüde doğrudan 
halk tarafından belir-
lenmesi ve denetlenme-
sidir” dedi. Sakallı’nın 
ardından kürsüye gelen 
ESYO Kolaylaştırıcılar 
Kurulu Üyesi Ali Akyüz 
bu toplantının STK’lar 
ve ESYO için çok 
önemli olduğunu be-
lirttiği konuşmasında: 
“Katılımcı demokrasi-
nin anahtar kavramla-
rından birisi, belki de 
en önemli ayağı sivil 
toplumdur. Aslına ba-
karsanız katılımcı de-
mokrasi kavramı sivil 
toplumun katılımı ve 
aktif rol alması olma-
dan hayata geçemez, 
anlamını bulamaz” 
dedi.
 
Konuşmaların ardından 10 gruba ayrılan katılımcılar Eskişehir’de 
katılımcı demokrasinin ne şekilde daha etkin uygulanacağı konusun-
da fikirlerini paylaştılar. Şehrin gelecek tasarımının nasıl belirlenmesi 
gerektiğinin tartışıldığı toplantıda gerçekleştirilen grup çalışmalarında 
katılımcı demokrasinin ve katılımcı bütçenin uygulanmasının önündeki 
engeller ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceği gibi konular 
belirlendi. 

Kuzey Kafkasyalılar 11. Ashvala Şenliği ile  
kenetlendi

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin her yıl gele-

neksel olarak düzenlediği Ashvala Şenliği’nin (Ashvala, Kuzey Kafkas 

kültüründe en büyük akraba topluluğu anlamına geliyor) on birincisi bu 

yıl 12 Ekim tarihinde Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü yanın-

daki piknik alanında yapıldı. Şenliğe Eskişehir ve çevresinde yaşayan 

çok sayıda Kuzey Kafkasyalı katıldı. Yapılan halk oyunları gösterileri, 

yarışmalar ile bine yakın katılımcı güzel bir pazar günü geçirdi.

ESYO’dan TBMM ziyareti

Eskişehir milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir 
araya getirme hedefi ile yola çıkan Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu 
(ESYO), Eskişehir AK Parti Milletvekili Murat Mercan ve Nedim Öz-
türk, CHP Milletvekili Murat Sönmez ve MHP Milletvekili Beytullah 
Asil’i TBMM’de ziyaret etti. 

Türkiye çapında TBMM Ortak Çalışma Grubu (OÇG) adı altında yürü-
tülen, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi 
hedefleyen girişimin Eskişehir ortağı olarak ESYO’nun TBMM OÇG 
adına Aralık ayı sonlarına doğru Eskişehir’de düzenlemeyi planladığı 
milletvekili-STK buluşması için milletvekillerinden destek istendi. Dü-
zenlenecek olan toplantıyı bir fırsat olarak değerlendiren milletvekille-
ri, gerek ESYO gerek STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi, gerekse 
OÇG çalışmalarına destek vereceklerini ve düzenlenecek olan toplantı-
lara katılacaklarını belirttiler. AK Parti Milletvekili Kemal Unakıtan 
ve DSP Milletvekili Tayfun İçli görüşmelerinin ise ileri bir tarihte ger-
çekleştirilmesi planlanıyor. 

Acilen su ve çevre yasası çıkarılmalı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Ko-
ruma Vakfı (TEMA) Eskişehir İl Temsilcisi Dr. Halil Güngör, yaptı-
ğı basın açıklamasında kuraklıkla mücadele için su çerçeve yasasına 
ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dr. Güngör, bu yıl 16’ıncısı düzenlenecek 
olan Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumu 
oluşturan her kesimin kuraklıkla mücadele, su varlığına sahip çıkmak 
için harekete geçmeye ve sorumlulukları yerine getirmeye çağırdı. Önce 
birey sonra toplum olarak suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz ge-
rektiğini belirten Dr. Güngör, “Kuraklıkla mücadele için Su Çerçeve 
Yasası’nı acilen TBMM’den geçirmeliyiz. Su fakiri bir ülkeyiz ve su 
varlığımız giderek azalmakta. Ülkemiz bundan böyle yarı kurak iklim 
sürecinde olacak. O nedenle hayatta kalmak için harekete geçmeli ve 
uyum sağlamalıyız. En önemlisi de toplum olarak suyu tasarruflu kul-
lanmayı öğrenmeli, suların arıtımla geri kazanılmasını sağlamalıyız. 
Dünyanın her yerinde kişi başına günde 50 litre su düşmesi için mevcut 
küresel su tüketiminin yüzde 1’inden azı yeterlidir. Bu nedenle kurak-
lıkla mücadele ve su varlığımızın korunması için onu doğru, verimli ve 
en önemlisi tasarruflu kullanmayı öğrenmeli ve gerekli yasaların acilen 
çıkartılmasını sağlamalıyız” diye konuştu.



Kampanya-Gönüllüler ile İşbirliği ve İletişim 

Eğitimi 18–21 Aralık’ta Denizli’de!

STK’ların gücü elinde bulunduranları etkilemek ve kamuoyu desteği al-
mak için kullandıkları araçlardan biri de kampanyalar. Yerel STK’ların 
kampanya çalışmalarına destek olma hedefini taşıyan  “Kampanyacı-
lık-İletişim ve Gönüllüler ile İşbirliği” eğitimlerinin ilkini 18–21 Aralık 
tarihinde Denizli’de gerçekleştirdik. Eğitim programı kapsamında yerel 
ve uluslararası kampanya örneklerini birlikte inceledik ve kampanya-
ların programlanması ve yürütülmesi ile ilgili çalışmalar yaptık, çeşitli 
analiz tekniklerini inceledik. 

Eğitim çalışması sürecince medya ile kampanyaların ve sivil örgütlerin 
ilişkilerini de yakından irdeledik. Eğitimin iletişim oturumunda kam-
panyalarımızı medyada daha görünür kılmanın yollarını deneyimli akti-
vistlerle birlikte tekrar düşündük. 

Kampanyayı yürütecek, sokakları kampanya etkinlikleri ile renklen-
direcek gönüllülerle daha etkin işbirliği yapmanın yollarını da eğitim 
çalışması kapsamında birlikte ele aldık. 

4 gün süren eğitim programı şu konu başlıklarından oluşuyor:

1. Gün

Açılış ve Tanışma 

Kampanya Nedir?

Hak temelli savunuculuk

Bir kampanya programı nasıl oluşturulur?

2. Gün

Kampanyaya başlamadan-Analiz teknikleri

Kampanyanın Bileşenleri-Kampanya 
Döngüsü

Lobicilik-Gücü elinde bulunduranlar ile 
ilişkiler

Paydaşlar ile İlişkiler-Ortaklıklar, Ağ 
çalışmaları

3. Gün

Kampanyalar ve İletişim

Medya ile iletişim! Dikkat edilecekler!

Yerel Medya&Ulusal Medya

Medyaya ulaşamıyorsan medya ol!

4. Gün

Neden buradayız?

Gönüllü? Aktivist? Üye? Eylemci?

Nasıl çalışılır eylemciler, üyeler, aktivistlerle?

Genel değerlendirme…

Kapanış

Bilişim teknolojileri eğitimlerimiz devam ediyor

STGM’nin Microsoft’un desteği ile yürüttüğü bilgisayar eğitimlerine 
Denizli, Adana, Diyarbakır ve Eskişehir yerel destek merkezlerinde 
devam ediyoruz. Üç yıldır sürdürdüğümüz bilgisayar eğitimlerinden 
300’den fazla STK gönüllüsü yararlandı ve bu sayı artmaya devam 
ediyor.  

Başlangıç ve orta seviye bilgisayar eğitimlerine gösterilen ilgi, eğitimleri 
çeşitlendirmemiz için bizi cesaretlendiriyor. Bilişim teknolojileri ile ilgili 
olarak eğitim taleplerinizi emre@stgm.org.tr adresine ulaştırmanızı 
bekliyoruz. 
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HİV+ kişiler yaşamın hangi alanında ne tür ayrımcılıklarla karşılaşıyorlar?

Hastanede, işyerinde, okulda, ailede, arkadaş çevresinde, her yerde. Tüm HİV 
pozitifler mutlaka sağlık hizmeti aldığı ve HİV statüsünü paylaştığı için,  en 
büyük ayrımcılık sağlık alanında yaşanıyor. Örneğin “zaten öleceksiniz mide 
ameliyatına ne gerek var” tepkisi alanlar var. Annesi HİV pozitif olduğu için 
karnesine “annesi HİV pozitif” yazılan kişiler, tecrit edilenler,  onkolojide ay-
rımcılık gördüğü için tedavisini reddeden ve kanserden vefat eden 60 yaşındaki 
kadın…Ancak görüyoruz ki, bilgi ve tecrübe arttıkça ayrımcılık azalıyor. HİV 
pozitif olduğu anlaşılan pek çok arkadaş hemen işten atılıyor ve aynı zaman-
da sosyal güvenceyi de kaybediyor. HİV’in tedavisi mümkün ancak düzenli ilaç 
tedavisi gerektiren bir hastalık ve ilaçlar eskiye göre ucuzlasa da hala pahalı, 
sosyal güvence kaybı tedavinin aksamasına, bu da ilaçlara direnç kazanmaya 
sebep oluyor, ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor. 

Türkiye’de AİDS’le mücadele ya da HİV+ kişilerle dayanışma alanında ça-
lışma yapan kaç örgüt var? Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye’de 
bu alanda aktivizmin varlığından söz edebilir miyiz?

Şu anda bildiğim kadarıyla çeşitli illerde faaliyet gösteren HİV/AİDS alanında 
çalışan 5-6, şubeleriyle birlikte 14 kayıtlı örgüt var. Hemen hepsinin isimleri 
AİDS savaşım ya da AİDS’le mücadele dernekleri. Türkiye’de uzun yıllardır fa-
aliyet gösteren bu dernekler çoğunlukla doktorlar tarafından kurulmuş ve etkin-
liklerini okullarda, üniversitelerde konuşmalar yapmak, 1 Aralık Dünya AİDS 
günlerinde etkinlikler yapmakla sınırlı tutmuşlar. Ancak maalesef önleme ça-
lışmaları yine dünyayla kıyaslandığında çok etkisiz kalıyor. Türkiye’de Pozitif 
Yaşam Derneği kurulana kadar HİV ile yaşayanlara destek, ayrımcılıkla mü-
cadele konusunda çalışma yapan bir örgüt yoktu. Oysaki dünyaya baktığımızda, 
İngiltere’de, A.B.D.’de HİV/AİDS tanımlandıktan kısa süre sonra ilk kurulan 
örgütler HİV ile yaşayan kişilere yönelik örgütler olmuş. Bu ülkelerde kadın, 
çocuk, gey HİV pozitiflere yönelik ayrı örgütlenmeler var. Sadece hukuk des-
teği sağlayan, sadece HİV ile yaşayanlara yönelik dergi çıkaran, destek hattı 
işleten çok farklı ve spesifik çalışan örgüt var. Bu ülkelerle kıyasladığımızda 
Türkiye ‘80’lerin sonunda diye düşünüyorum, yani 20 yıl geriden geliyoruz. Tabii 
Türkiyede’de bazı örnekler var, mesela bir doktor hastanede HİV pozitiflere yö-
nelik ayrımcılık nedeniyle bahçede gömleğini yakmış

Türkiye bu alanda yasal haklar ve toplumsal dayanışma ya da tepki göster-
me noktasında hangi durumda?

Türkiye’de HİV/AİDS deyince yıllarca korku ve “bana bir şey olmaz” algısı vardı. 
HİV/AİDS tanımlanalı 27 sene olmasına rağmen Türkiye’de hala doğru bir şekilde 
bilinmiyor. Türkiye’de sayılar yüksek olmadığı için ve Türkiye kulağını HİV/AİDS’e 
tıkadığı için 70-80 ülkede olduğu gibi HİV ile ilgili  en ufak bir yasal düzenleme yok.  
Toplumun büyük çoğunluğu HİV pozitif olan kişilerle bir arada olmaktan korktu-
ğu için örneğin HİV pozitif kişinin işten atılmasına tepki göstermiyor. İzmir’deki 
okul olayı gazetelere yansımıştı hatırlarsınız, velilerin hiçbiri çocuklarının HİV 
pozitif çocukla bir arada okumasını istememişti. Bugün o çocuk hala tek başına 
eğitim görüyor.  PYD kurulduğundan ve bir şeyleri anlatmaya başladığından beri 
ufak ufak değişiyor bazı şeyler. Çünkü HİV pozitif kişilerin hikayelerini duyu-

yoruz, HİV pozitifleri tanıdıkça HİV’in kadının, erkeğin, bakkalın, turizmcinin, 
öğretmenin, ev kadınının sorunu olduğunu görüyoruz, HİV’in bize çok uzak ol-
madığını görüyoruz. Bu yıl 1 Aralık Dünya AİDS gününde mesela birçok örgüt, 
birçok ünlü birçok doktor bizimle olmak istiyor. Derneğe gönüllü başvuruları 
artıyor.

Bu alanda çalışma yapan örgütlerin varlığı toplumda, medyada, devletin ve 
toplumun bakışında bir şeyleri değiştirdi mi?

Kesinlikle. HİV pozitif kişilerin sorunları dinlenmeye başladı, örneğin Pozi-
tif Yaşam Derneği’nin kurulduğu son üç yılda hastanelerde bile önceki yirmi 
yıla kıyasla çok hızlı değişimler var. Bugün yanlış bir uygulamaya anında tep-
ki gösterebiliyor ve anında değişim sağlayabiliyoruz. Devlet de bu konuyla ve 
muhatapları ile tanışmaya başladı. Şimdi ceza evinde bir HİV pozitif ayrım-
cılığa uğrasa haberimiz oluyor, avukatlar müdahale ediyor, artık kurumların 
yöneticileri de “bizim görevimiz HİV pozitif kişileri korumak” diye konuşuyor. 
Önceleri HİV deyince sadece Afrika’da zayıflamış insan görüntüleri, “fuhuş ya-
parken yakalandı” haberleri ve şehir efsaneleri konu olurken, yani HİV marji-
nalleştirilirken, bugün HİV pozitif çocuğun, annenin, inşaat işçisinin, ev kadı-
nının, üniversite öğrencisinin haberleri yayınlanıyor. HİV’in herkesin meselesi 
olduğu vurgulanıyor, “HİV değil ayrımcılık öldürüyor” diye başlıklar atılıyor. 
Ancak bir yandan da alınacak çok yol var. Hala maalesef HİV bir hakaret, bir 
küfür gibi kullanılıyor. Kınama yazıyoruz dikkatlerini çekiyoruz, zaman içinde 
azalacak bu tür haberler.

Yıllardır bu alanda hem profesyonel hem de gönüllü olarak aktif çalışma 
yapmak size nasıl bir bakış açısı kazandırdı?

En önemlisi, sorun sahibi ve son derece heterojen bir grupla çalışma deneyimi 
kazandım. Yaş, meslek, sosyo-ekonomik durum, hayat görüşü, iletişim kurma ve 
öğrenme biçimi bakımından birbirinden çok farklı insanlardan oluşan bir grupta 
toplantı anlayışı, karar verme mekanizması gibi konularda yeni çözümler yeni 
yöntemler geliştirmek gerekiyor. Yaşlı bir adam, bir travesti, yeni doğmuş bir 
bebek kim olursa olsun ilaca mı ihtiyacı var, herkes seferber oluyor bir anda. 
Öte yandan ayrımcılıkla ilgili çok fazla düşünme fırsatı buldum, ayrımcılığı ne 
doğuruyor, nasıl ortadan kaldırılır, bunları birebir deneyimleme fırsatı buldum. 
HİV toplumda öyle tabu bir konu ki, kişi kim olursa olsun HİV pozitif olduğunu 
öğrendiği kişiye ayrımcılık uyguluyor, bir gün hiç beklemediği anda kendisi de 
HİV pozitif tanısı alınca kendine de aynı ayrımcılığı uygulamaya başlıyor, ken-
di kendini ötekileştiriyor. Pozitif Yaşam Derneği’nde üç yıldır bunla mücadele 
ediyoruz. Kişisel olarak HİV ile ilgili çalışmak sağlık, sağlığı etkileyen faktörler 
konusunda çok şey öğretti. Son olarak, değişimin mümkün olduğunu gördüm, 
insanların yeniden hayata döndüğünü, kurumların değiştiğini, sağladığın çaba ile 
dünyaya sağlıklı bir çocuk geldiğini, yine anlatarak, konuşarak sosyal çevredeki 
ayrımcılığın önlendiğini deneyimledim.

Pozitif Yaşam Derneği 
P.K.:  23 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: 0212 288 38 83, 0533 500 84 66 • Faks: 0212 288 38 84
E-posta: info@pozitifyasam.org   Web: www.pozitifyasam.org

Arzu Kaykı (Pozitif Yaşam Derneği)

1 Aralık AİDS’le Mücadele Günü ilk olarak 1988’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından organize edildi, ancak Birleşmiş Milletler HİV/AİDS programı tara-
fından her yıl bu tarihte belli bir tema etrafında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Türkiye’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, toplumun yüzde 56’sı HİV’i, yüzde 
53’ü HİV/AİDS’ten nasıl korunacağını ve yine yüzde 79’u HİV’in bir testle tespit edilebildiğini bilmiyor. İşte böyle karamsar bir tablo içinde Türkiye’de 
HİV/AİDS’le yaşayanlarla dayanışmak üzere kurulmuş tek bir dernek var: Pozitif Yaşam Derneği (PYD). Arzu Kaykı, PYD’de hem profesyonel hem gönüllü 
olarak emek vermiş bir aktivist. Proje koordinatörü olarak başladığı dernekte ekip kurup projeleri hayata geçirmekten, merkeze talep sağlama, görsel 
malzeme oluşturmaya, Türkiye’de HİV/AİDS ile ilgili dili/terminolojiyi değiştirmekten, HİV pozitiflere yönelik ilk başucu kitabını oluşturma, basma ve HİV 
pozitiflere ulaştırmaya kadar hemen her düzeyde çalışma yürüten Kaykı, destek merkezinin devamlılığını sağlamak için de çok çaba sarf etti. Arzu Kaykı’nın 
yoğun olarak üzerinde çalıştığı konulardan biri de, HİV+’lerin medyada ayrımcı bir biçimde yer almalarına engel olmak üzere ayrımcılık karşıtı haber 
ve röportajlar sağlamak oldu. HİV pozitif kişilerin gönüllü/aktivist olması ve derneğin kapasitesinin artması için eğitim vb. çalışmalar da yapan Kaykı, 
ayrımcılık karşıtı kampanyalar yürüttü, tıp fakültelerinde farkındalık arttırıcı projeler yaptı, hak ihlalleri raporları yazdı. Meksika’daki Uluslarası AIDS 
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmenin yanı sıra İngiltere’de faaliyet gösteren HİVTRI’ın Türkiye ayağını oluşturdu.  


