Pozitif Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği
Pozitif Yaşam Derneği, HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak
tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırıcı bilgilendirme çalışmaları yapmak,
kendilerinin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak
mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini yerine getirmek,
HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme ve savaşım
çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.
Dernek, sadece HIV+ kişilerden değil, O’nların akraba ve yakınlarından,
doktorlardan, öğretim üyelerinden, aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya
duyarlı kişilerden oluşmaktadır.

HIV POZĐTĐF
Pozitif Yaşam Derneği Bülteni

Eylül 2007
Sayı/2

Yeni bir bebeğimiz daha doğdu!
Pozitif Yaşam Derneği olarak ilk HIV pozitif anne doğumuna desteğimiz 2006 Aralık ayında
olmuştu. Annemiz hamileliğinin 37. Haftasında tanı almış ve doğumuna bir hafta kala
merkezimize başvurmuştu. Hastamızı AIDS kliniği olmadığı gerekçesi ile pek çok hastane
reddetmişti. Anne adayımız Çapa’ya yönlendirildi. Bu arada anneye tedavi gördüğü enfeksiyon
servisi tarafından hemen ARV terapiye başlandı. Doğum sırasında kullanılmak üzere serum ve
doğumdan sonra bebeğe verilmek üzere süspansiyon (şurup) ARV arayışına geçildi. Eczanelerde
ve depolarda bulunmayan ilaçlara ilaç firması ile irtibata geçerek firmanın deposundan ulaşıldı.
Sadece 1 hafta öncesinde HIV pozitif olduğunu öğrenen danışan, 1 hafta içerisinde ilaçlarını
temin etti, ARV tedaviye başladı, sezaryen ile doğumunu yaptı. Doğumdan sonra bulaş
olmaması açısından bebeğe süt vermeyen arkadaşımızın bebeği şu an tam 8 aylık, bebek gayet
sağlıklı ve şu ana kadar ki testleri HIV negatif…
Bebeğin doğumunun hemen ardından bu kez de 3 aylık hamile bir bayan merkezimize başvurdu. Đstanbul Eğitim
ve Araştırma Hastanesi tarafından takip edilen HIV’le yaşayana bebeğe bulaş olmaması için profilaksi alması
gerekliliği, doğumunun sezaryan olması gerektiği ve doğumdan sonra süt verilmemesi gerektiği gibi temel bilgiler
verildi. Takip edildiği hastane ve derneğimiz danışmanlarının yönlendirmesiyle hamileliğini sürdüren anne de
geçtiğimiz Temmuz ayında yine Çapa ‘da doğumunu yaptı. Derneğimiz ilaç temini konusunda aileye yardımcı oldu.
Özellikle son zamanlarda derneğimize başvuran danışanlar tarafından sıkça sorulan Gebelik ve HIV konusu için
Danışma Kurulu üyelerimizden Đstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Şefi Uzman Dr.
Muzaffer Fincancı’dan detaylı bilgi rica ettik. Dr. Muzaffer Fincancı’nın Gebelerde HIV Đnfeksiyonu ve
Profilaksi başlıklı yazısına web sitemizde ki Haftanın yazısı linkinden ulaşabilirsiniz.

HIV’le yaşayanların uğradığı hak ihlâlleri raporu yayınlandı!
HIV’le yaşayan ve yakınlarının uğradığı hak ihlâlleri ile ilgili UNAIDS’in öncülüğünde bir veri
bankası oluşturduk. Öncelikle elimizde ki ayrımcılık, dışlanma, yaşam hakkının gaspı gibi insan ve
hasta haklarında ki bazı kanunların çiğnendiği öyküleri değerlendirerek HIV’le yaşayanlardan
yeniden yaşadıkları ihlâlleri anlatmalarını istedik. Basın arşivlerini taradık. HIV’le yaşayanların,
hayatlarını ele aldıkları kitaplarını yeniden okuduk. Aileleri ve yakın akrabalarından eksik olan
bilgileri tamamladık.Bazılarıyla konuşma şansımız yoktu çünkü içlerinde hayatlarını kaybedenler
de vardı. Rapora yansıyan birçok hayatta olmayanın, ya da yeniden iletişim kuramadıklarımızın
uğradıkları ihlâlleri benzer tablolardı. Şöyle ki; gazetelerde isim ve soyadlarının yazılması,
fotoğraflarının çekilmesi, kişiyi son derece korkutucu ve çarptırıcı cümlelerle anlatmaları,
HIV/AIDS'e ilişkin kabul göremez mesajlar verilmesi ve ailelerinin yaşamı/yaşadıkları yerin
deşifre edilmeleri, ayrıca mesleklerinin ve özel hayatlarının açığa vurulması gibi birçok haberde
birden çok ihlâl örneğine rastladık.
Böylelikle 1985’den 01.06.2007 tarihine kadar medyada, kamu kuruluşlarında, sosyal hayatta ve
sağlık kuruluşlarında yaşanan ihlâller uzmanımızla birlikte yasal çerçeve üzerinde ki hangi hakların
çiğnendiği, hangi ihlâlin TCK’da suç unsuruna neden olduğuna ilişkin tespite yönelik ön yasal
çalışmamızı tamamladık.
Raporlanan öykülerde çok çeşitli ihlâller göze çarpmıştır. Örneğin; işkence yasağı ihlâli, eğitim ve
öğrenim hakkı ihlâli, aydınlatılmış onam (hastanın rızasının alınması koşulu) ihlâli, dolaylı olarak
yaşam hakkının elinden alınması gibi.
Ancak en sık rastlanan ve sayıca düşündürücü olan ihlâller
(kişi)
 Ayrımcılık yasağı ihlâli
 Tıbbi gereklilik dışında, kişisel bilgilerin gizli tutulmasının ihlâli
 Tıbbi özen hakkı, tıbbi bakım (Modern tıbbi bilgi ve teknolojinin
gereklerine uygun) hakkı ihlâli
 Özel hayatın, aile yaşantısının gizliliği (mahremiyet) hakkı ihlâli
 Sağlık hizmetlerine ulaşma, adalet ve hakkaniyete uygun olarak
yararlanma hakkı ihlâli

76
53
45
44
29

Ve en fazla yaşanan ihlâl alanları:
 Rapor sonucunda en fazla ihlâl Sağlık Kuruluşu’nda tespit edilmiştir, toplam sayı: 80
 Sağlık Kuruluşunu takiben sosyal çevre ve aileleri tarafından destek görmek yerine,
dışlanan ve hak ihlâllerine uğrayan HIV’le yaşayanların toplam sayısı: 14
 Ve daha sonra “bilgilerin gizliliği”, “mahremiyet haklarının korunmaması” ve “kişiyi
deşifre eden” “yanlış mesajlar içeren haberlerle” Medya 3. sırayı takip etmiştir. Toplam
sayı: 13
 HIV/AIDS’le yaşayanlar, tanı konulmasından itibaren çalıştıkları iş yerlerinde yüksek
tehdit ve taciz altında kalmışlar ve hatta işten çıkarıldıkları gözlenmiştir. Toplam sayı:11
 Kamu birimlerinde çalışan ya da hizmet alan, hak ihlâllerine maruz kalan HIV’le
yaşayanların toplam sayısı: 8

*** Çalışmaya katılan toplam HIV’le yaşayan sayısı: 103
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Çalışmanın tamamını okumak isterseniz, www.pozitifyasam.org adresinde ki “Yayınlarımız”
menusunden “Kitap ve Proje/Rapor Dökümanlarımız” sayfamıza girerek ilgili word
dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Habertürk’te yayınlanan Medikal programındaydık
Pozitif Yaşam Derneği Habertürk'te yayınlanan Medikal Programına katıldı.23 Ağustos Perşembe saat
10:10-11:00 arasında yayınlanan programa Dernek Başkanımız Nejat Ünlü ve Enfeksiyon uzmanı
danışmanımız Dilek Mamçu konuk oldu. Nejat Ünlü Pozitif Yaşam Derneği adına Türkiye'de HIV ile
yaşamak, sorunlar ve mevcut durumu paylaşırken, Dilek Mamçu'da HIV/AIDS’in klinik seyri, tedavisi ile
ilgili tıbbi bilgileri aktardı.
Dr. Dilek Mamçu, yanlış bilinen bazı teknik bilgileri düzelterek, HIV'in bulaş yollarından bahsetti. HIV/AIDS’in belli bir
kesimi değil herkesi etkilediğini dile getiren Enfeksiyon Uzmanımız Mamçu, ülkemizdeki istatistiklerden bahsederek bugün
itibariyle toplumun genelinin aslında konu ile ilgili bilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Đlaç rejimlerinden ve tedavi
sürecinden bahseden Mamçu, HIV Pozitif'liğin ayakta takibi yapılabilen süreğen bir hastalık olarak algılanması gerektiğini
belirtti.
Hastalığın hastalık düzeyinde kalması gerektiğini belirten Nejat Ünlü ise, konunun daha çok sosyal yönlerine değindi.
Özellikle tedavi sürecinde yaşanan sorunları dile getiren Ünlü, sağlık kurumlarında yaşanan ihlallerden bahsetti. Kısaca,
derneğin kuruluş sürecine de değinen Başkanımız Nejat Ünlü, dernek kuruluş amaçlarından ve gösterdiği faaliyetlerden
bahsetti. Bu faaliyetler çerçevesinde Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nden bahseden katılımcılarımız, verilen hizmetlerden,
danışmanlıklardan, akran danışmanlığından ve sosyal faaliyetlerden örnekler verdiler. Medya Çalışanlarını Duyarlılaştırma
konulu proje hakkında bilgiler sunan Nejat Ünlü, sayısal değerlerle yapılan çalışmayı anlattı ve Pozitif Yazılar kitabını
tanıttı. Kitapta anlatılan örneklerin bizati medya çalışanları tarafından yazıldığını ve deneyim sürecinin çok başarılı
geçtiğini dile getirdi. PYD Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Ünlü bu vb. projelere devam edeceklerini belirtti.

2. Ankara Akran Eğitici Eğitimindeydik…

Mart 2007 de UNFPA (BM Nüfus Fonu) ve TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ortaklaşa çalışması olan Akran Eğitimci eğitimi
gerçekleştirildi.

AKRAN EĞĐTĐMĐ sosyal etkileşimi olan, birbirleriyle eşit statüde yer alan, benzer dil, tutum ve davranışa sahip olan gruplarda
bilgi, davranış ve tutum değiştirmek amacıyla yapılan planlı bir eğitim yöntemidir. Eğitime destek vermek amacıyla biz de
oradaydık…
Üreme sağlığı, aile planlaması, homofobi, iletişim becerileri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV/AIDS konularında eğitim
alan gençler daha sonra kendi şehirlerinde ki üniversitelerde binlerce kişiye/öğrenciye ulaşarak Türkiye genelinde eğitim veren
eğitimcilere Pozitif Yaşam Derneği olarak “HIV ile yaşama deneyimleri” ve HIV’e karşı sosyal ayrımcılığın azaltılmasına yönelik
interaktif oturum gerçekleştirildi.
Oturum yöneticisine yoğun soru soran grup; yaşanan hak ihlâllerini duydukça HIV/AIDS alanında dışlanma, ayrımcılık ve
damgalanmaya karşı daha çok kolları sıvadı.

*** Kısa kısa kısa..***

Web sitemiz ( www.pozitifyasam.org )
Ağustos’un ilk haftası bir rekora imza atarak 3146
kere tıklandı! Yoğun ilginize teşekkür ederiz..

”MEDYAYA HIV/AIDS KONUSUNDA DUYARLILIK
KAZANDIRILMASI PROJESĐ” tamamlandı.
Türk Basınının HIV/AIDS ile ilgili doğru bilgilenmesini sağlamak, medyanın duyarlılaştırılması yoluyla,
HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin maruz kaldıkları ayrımcılık ve damgalanmanın önüne geçebilmek için söz konusu
uygulamalar ve ihtiyaç karşısında, Sağlık Bakanlığı ile Küresel Fon arasında imzalanan, Türkiye HIV/AIDS Önleme
ve Destek Programı kapsamında, Pozitif Yaşam Derneği’ne ‘MEDYAYA HIV/AIDS KONUSUNDA DUYARLILIK
KAZANDIRILMASI PROJESĐ’ tamamlandı.
Sağlık haberlerini yapan muhabir, editör ve haber müdürü pozisyonundaki medya mensuplarının,
HIV/AIDS konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamak, bu kişilerin duyarlılıklarını arttırmak ve bir HIV pozitif
kişiye ile bir medya mensubunu eşleştirerek HIV ile yaşamayı birebir deneyimleyerek daha iyi öğrenmelerini ve
önyargılarını kırmayı sağlamak, amacıyla, Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı kapsamında, Pozitif
Yaşam Derneği’ne ‘MEDYAYA HIV/AIDS KONUSUNDA DUYARLILIK KAZANDIRILMASI PROJESĐ’ için Ocak-2007 tarihinde
hibe verilmiş olup, Proje uygulama süresi olan Ocak 2007-Haziran 2007 tarihleri arasında ;
42 medya mensubu ile görüşmeler yapılarak,“HIV ve AIDS’e Yönelik Ayrımcılık ve Damgalanmaya Karşı
Medya Mensupları ile Etkileşim Toplantısı adı altında” 17-18 nisan 2007 tarihlerinde,





HIV/AIDS’in tıbbi boyutu; tanı-tedavi-bulaşma yolları, tedavideki son gelişmeler
HIV/AIDS boyutunda hasta hakları
Medya ve özel yaşamın mahremiyeti
HIV/AIDS’in sosyal boyutu konularında 21 medya mensubuna iki gün boyunca eğitim verildi.

Nisan-Mayıs ayları içinde11 medya mensubu ile 11 HIV pozitif eşleştirildi.11 medya mensubu bu buluşmalar
sonrası yaşadıkları deneyimden yola çıkarak, 11 yazı oluşturdu. HIV(+)’ lerle eşleştirilen basın mensuplarının
yazıları ile HIV/AIDS alanında genel bilgilerden oluşturulan “Pozitif Yazılar” isimli kitap, Haziran ayı içinde
basılarak, medya mensuplarına tanıtıldı ve dağıtıldı.
”Pozitif Yazılar”kitabını okumak isterseniz eğer www.pozitifyasam.org adresinde ki “yayınlarımız” sayfasından
erişebilirsiniz.

Eczacıbaşı Derneğimize 10.000 adet
adet
Prezervatif bağışladı..

Pozitif Yaşam Derneği üyeleri “Yaşayan Kütüphane” de kitap oldu!

H

'' erkes Farklı Herkes Eşit'' kampanyası olan “Yaşayan kütüphane” BarışaRock
Festivali'nde gerçekleştirildi (http://www.yasayankutuphane.org
http://www.yasayankutuphane.org )
Yaşayan Kütüphanede bilinen kâğıt sayfalı ve ciltli kitaplar yerine, okuyucular tarafından
kataloglardan kişi veya meslek gruplarına yönelik önyargılarla bağlantılı olarak seçilen
insanlardan oluşan kitaplardı.
HIV+ kitap olarak bizlerde oradaydık…
Standındaki diğer kitaplar kimdi?
Transeksüel, Gay, Lezbiyen, Kürt, Ermeni, Musevi, Rum, Eski Uyuşturucu Bağımlısı, ÖSS
Türkiye 1.si, Barmen/Barmaid, Avukat, Yazılımcı, Seks işçisi, Bankacı….
Toplamda 45 kez yaklaşık 100 kişi tarafından okunduk. Okuyucularımız genelde 18–25
yaş arası Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan, bazıları önyargılı bazıları
hayatlarında ilk kez AIDS’LI görmeye, bazıları ise “acaba bende de olabilir mi” diye gelen
gençlerdi.
Yoğun talep gören HIV+ kitaplar kendi yaşam deneyimlerinin sayfa sayfa okunmasından ve
okuyucularını doğru bilgilendirmekten ötürü son derece mutluluk duydu. Detaylar için web
sayfamızda ki “haberler” bölmesinden ilgili haberi okuyabilirsiniz..

Not: Çocuk fotografları YCS’nin sitesinden alınmıştır.

16-18 Temmuz 2007 tarihlerinde UNICEF ve UNOPA işbirliği ile Bükreş/Romanya'da
gerçekleştirilen ''Youth Consultation 2007'' toplantısına katıldık..
Yıllar geçtikçe toplumdan dışlanan bu çocuklar
zihinsel özürlülerle birlikte özel sınıflarda eğitim
almak zorunda kalmışlardır.Özellikle küçük
şehirlerde yaşayan HIV+ gençlerin deşifre olması
*Toplantı, UNICEF ve UNOPA (Romanya'daki
HIV/AIDS ile yaşayanlar için kurulmuş bir birlik)
işbirliği ile Bükreş'teki UN HOUSE' da
gerçekleşti.

uzun zaman almamış ve birçok aile yasadıkları
şehirlerden taşınmak zorunda kalmışlardır.
1980-1990’lı yıllarda doğan bu çocuklar artık
yetişkin olmuş ve çalışma hayatına başlamaya

*Yerel katılımcılar UNAIDS, UNOPA, UNICEF

hazırlar ancak ellerindeki diploma bile onları

temsilcileri ile 12- 23 yaş arasında HIV/AIDS ile

teşhir eder mahiyette.

yaşayan gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgüt
temsilcileriydi. Yerel STK’ dan katılan 40 kadar
temsilcinin tümü 12-24 yaş grubundandı.

Bir çok genç devletin HIV+ kişilere verdiği
emeklilik hakkını bir ödül olarak değerlendirip, 18
yaşında iş hayatlarına başlamadan emekli olmayı

* Uluslararası temsilciler Türkiye (Pozitif Yaşam

tercih ediyorlar. Birçok gençte kendini yetersiz

Derneği), Hollanda(Young Positives,The

bilgisiz ve çalışamaz olarak görüp yarı zamanlı

Netherlands),Hırvatistan ve Tunus'tan Y-Peer

işleri tercih ediyorlar. Genel olarak tüm gençler

Network temsilcileri katıldı.

çalışmaya güçlerinin olmadığına inanıyorlar.

*Toplantı dili Romence olmakla birlikte

Aralarından bir grup genç ve aileleri, kendilerini

uluslararası yabancı temsilcilere simültane

'’fighters'' (savaşçılar) olarak tanımlıyor ve genç

tercüme yapıldı.

HIV+’lerin sosyal hayata katılımlarının artması
damgalanma ve ayrımcılığın azaltılması için

*Toplantının konusu genç HIV pozitiflerin sosyo-

çalışmalar yapıyorlar.

profesyonel yaşama geçişte karşılaştıkları
zorluklar (Dışlanma ve Ayrımcılık) ile bu konularda

*HIV taşıyıcıları belirli meslek gruplarında yer

alınması gereken önlemler ve bu yas grubu HIV ile

alamıyorlar (Güvenlik, polis, asker, denizci, pilot,

yaşayanların efektif bir şekilde sosyoprofesyonel

kuaför, manikür, pedikür vs)

yaşama entegrasyonu olarak özetlenebilir.
*PYD’yi tanıtan ve ülkemizin genel durumunu
*Romanya'da 90'lı yılların başında binlerce yeni

özetleyen 2 sunum gerçekleştirildi.

doğmuş bebek, çocuk genç kan nakli yoluyla
sterilize edilmemiş aşı ve iğne yoluyla HIV ile

*Yerel ve uluslararası gruplar çeşitli

enfekte olmuştur. 2006 tarihi itibariyle kayıtlı

workshoplarla fikir alışverişinde bulundular.

30.000 HIV/AIDS’le enfekte kişinin yaklaşık
10.000 kadarı 24 yaş sınırı altındadır.

*Türkiye’de de ilerleyen günlerde HIV+ ile
yaşayan bebek ve gençlerin karşılaşabileceği olası
zorluklar gözlemlendi.

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

Pozitif Yaşam Destek Merkezi

HIV Pozitif ya da
HIV Pozitif yakınıysanız eğer :

Tel : 0 212 288 38 83
Faks : 0 212 288 38 84
GSM : 0 533 500 84 66

Tel

: 0 212 288 38 48
E-posta göndermek isterseniz eğer:

GSM : 0 533 600 18 48
Web : www.pozitifyasam.org

pym@pozitifyasam.org
info@pozitifyasam.org

Pozitif Yaşam Derneği'nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
tıklayınız :

http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

