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Merhaba,

Web sitemiz zengin içeriği ve yenilenen menüleriyle hizmetinizde! 
Tasarım ve içerik için, görüş ve önerilerinizi lütfen info@pozitifyasam.org adresine bildiriniz.

Ağustos bültenimiz henüz 1. e-bültenimiz olduğu için, PYD'nin sadece Temmuz ayı içerisinde 
yaptığı faaliyetler ve haberleri kapsamıyor,  PYD'nin kurulumundan itibaren geçmiş
dönemlere ait etkinlik ve projelerimize de yer verdik.  Bundan sonraki bir kaç sayımızda da,
geçmiş ve yakın zamanda yaptığımız  çalışmalarımızdan sizleri haberdar edeceğiz.

Saygılarımızla,
Pozitif Yaşam Derneği

         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 onların akraba ve yakınlarından, doktorlardan, öğretim üyelerinden, aktivistlerden, kısaca 
toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.
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HIV POZİTİF
Pozitif Yaşam Derneği Bülteni. 

 Ağustos-2007
Sayı/1

Pozitif Yaşam Derneğinin Çalışma Alanları

         Ayrımcılığa uğramadan, kaliteli ve doğru sağlık hizmetine ulaşılmasının sağlanması.

         Tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması konusunda çalışılması.

         Toplumda, okulda, işyerlerinde, sağlık kurumlarında, ayrımcılığın, damgalanmanın, dışlanmanın ve hak 
ihlallerinin önlenebilmesi amacıyla, bilinçlendirme, savunuculuk çalışmaları yürütülmesi ve tepki oluşturulması.

         HIV/AIDS ile ilgili politika oluşturma sürecine aktif katkıda bulunulması.

         HIV/AIDS’le yaşayanların mevcut bireysel haklarının tam anlamıyla kullanılabilmesinin sağlanması.

         Gerektiği durumlarda, yeni yasal düzenlemelerin yapılması. 

         Toplumun, HIV/AIDS’i bir sağlık sorunu olarak, doğru bir şekilde tanıması ve HIV/AIDS ile yaşayanlara karşı 
olumsuz tutum ve davranışların değişmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi.

         HIV/AIDS’le yaşayanların, hukuksal, psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, yaşam becerilerinin artırılması 
konusunda danışmanlık  verilmesi.
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Pozitif Yaşam Derneği 2 yaşında! 

Aslında bizim hikayemiz 80'li yıllarda elimize HIV+ kağıdı tutuşturulduğu zaman başladı. 

Yalnızdık, bilgisizdik, şaşkındık ve  çaresizdik.                                                         
Ne yapacağımızı bilmiyorduk.
Kimimiz terkedildik,
Kimimiz kovulduk,
Kimimiz reddedildik,
Kimimiz de öldük,

Oysa biliyor musunuz, hep beraber aynı dünyayı paylaşıyoruz. 
Belki senin annen, baban
Senin oğlun belki kızın 
Avukatın, doktorun
Belki komşun, arkadaşın ya da seninle

Ve bizi tanımaktan korktuğunuz için HIV+ olduğumuzu açıklayamıyoruz ve sırf bu yüzden bir çoğumuz;
Ailemizi kaybediyoruz
Sevgilimizi kaybediyoruz
İşimizi kaybediyoruz
Güvenimizi kaybediyoruz
Hatta tedavi olma imkanımızı kaybediyoruz

Biz geride kalanlar el ele verdik, çok güçlü bir halka oluşturduk ve bu halkaya Pozitif Yaşam Derneği (PYD) adını verdik. 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi 1. yılını tamamlıyor !

Küresel Fon desteği ve Sağlık Bakanlığı Koordinatörlüğünde devam eden “HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı” 
kapsamında derneğimizce yürütülen Pozitif Yaşam Destek Merkezi projesi 1. yılını tamamlıyor... 
Uzman kadrosu ile HIV/AIDS ile yaşayan kişiler ve yakınlarının ihtiyaç duyabilecekleri beslenme, tıbbi destek, 
psikolojik destek ve hukuki destek konularında danışmanlık hizmetleri veren merkez, aynı zamanda Sosyal 
güvenceye ulaşım, ilaca erişim vb. her türlü soru ve sorunda çözüm üretmeye devam ediyor.

Ağustos 2006’da hizmete açılan Pozitif Yaşam Destek merkezinden bugüne kadar 200 kişi, toplam 1000'e yakın 
hizmet aldı. Küresel Fon desteği ile sürdürülen proje Temmuz 2007 sonunda tamamlanıyor. Ancak Pozitif Yaşam 
Derneği sağlanan yeni fonlarla Temmuz 2007 sonrasında da Pozitif Yaşam Destek Merkezini tam kapasite ile 
hizmetinize sunmaya devam ediyor...
P.tesi günleri Tıbbi Danışmanlık, Salı-Perşembe psikolojik danışmanlık / terapi, Çarşamba Beslenme danışmanlığı 
ve Cuma günleri hukuk danışmanlığı hizmeti veren merkez de aynı zamanda psikiyatrik destek imkanı da 
sunuluyor.
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Pozitif Yaşam Destek Merkezine haftaiçi hergün 10:00-19:00 saatleri arasında 0212 288 38 83 nolu telefondan 
veya pym@pozitifyasam.org adresinden ulaşabilirsiniz.

      

                             

Dünya'dan..

İNGİLTERE’de AIDS hastalığının tedavisinde
kullanılan Viracept adlı ilaç, kanser hastalığına 
neden olduğu gerekçesiyle toplatıldı. İsveç merkezli 
ilaç firması Roche, hastalardan ilacı 
kullanmamalarını ve doktora başvurmalarını istedi. 
Hastalardan gelen bazı şikayetler üzerine bu kararın 
alındığını belirten firma yetkilileri, insan sağlığını 
doğrudan tehdit ettiği için ilacın toplatıldığını 
açıkladı. Yetkililer, özellikle 250 mg’lık tabletlerde 
kimyasal kirlenme olmasından şüpheleniyor.

11 Mayıs 2007'de Ümraniye Tutukevindeydik!

50 tutukevi personeli ve 200 mahkûmun ilgiyle katılım gösterdiği seminere Avukatımız Habibe Kayar, Başkanımız Nejat Ünlü, 
Pozitif Yaşam Destek Merkezi Proje Koordinatörü Arzu R. Kaykı katıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Küresel Fon ile başlattığı" HIV/AIDS Önleme ve İzleme Projesi" kapsamında düzenlenen eğitime, Pozitif 
Yaşam Derneği destek vermek amacıyla oradaydı..

Panele katılan mahkûmlara ve tutukevi personeline; HIV/AIDS'in bulaş yolları ve korunma yolları anlatıldı. HIV/AIDS'le tanışıldığı 
taktirde tanı alındıktan-tedaviye geçiş süresine kadar kendilerine, "Uluslarası 
Temel Haklar" ve "Hasta Hakları Yönetmelikleri" ile ilgili bilgi verildi. İhlâller karşısında temel haklarını nasıl ve hangi 
mekanizmalarla harekete geçirmeleri gerektiği, bunun yanısıra HIV/AIDS'le yaşamanın zorlukları, HIV/AIDS 
hakkında bilinmeyenler ve yanlış bilinenlerle ilgili ayrıca olası ihlâl durumlarıyla karşılaşıldığında hangi prosedürleri takip etmeleri 
gerektiğine ilişkin geniş içerikli sunum gerçekleştirildi.

Pozitif Yaşam Derneği 2-4 Temmuz’da Varşovada’ydı
UNHCR( Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından organize edilen ve 02-04 temmuz 2007 tarihleri arasında 
Varşova’da 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Mülteciler ve Uluslar arası göçe zorlanmış kişiler HIV/AIDS koruma  ve 
programlama konulu Avrupa Bölge çalıştayında Türkiye’yi Sağlık Bakanlığı, UNHCR,UNAIDS ve SGDM(Sığınmacılar ve 
Göçmenlerle Dayanışma Derneği) ile birlikte 
Pozitif Yaşam Derneği’ni Merkez Yöneticimiz Tekin Tutar  temsil etmiştir.Diğer ülkeler de benzer kurum ve kuruluşlar (UNESCO, 
UNDP,UNAIDS ,UNHCR,Sağlık Bakanlıkları ve STK’lar) nezdinde katılım göstermişlerdir.
        Toplantının amacı;

1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin çalışma alanına giren kişilerin HIV/AIDS olgusu sebebiyle 
damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakılmaması ve bu kişilerin zorunlu  teste tabi tutulmaması gerekliliği,

2. Sığınmacıların (yasal prosedürü tamamlanmamış mülteci adayı) hiv statüsünün, mülteci başvurusu önünde engel 
oluşturmaması ve üçüncü ülkelere kovulma sebebi olmaması 

3.      Sağlık hizmetlerinden, herhangi bir ayrıma maruz bırakılmadan tam olarak yararlandırılmaları,
4.      Kişilerin sağlık durumları hakkındaki bilgilerin gizliliğinin korunması,
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5.      Sığınmacı ve mültecilerin Ulusal AIDS kontrol programlarına dahil edilmesi konularında görüş alışverişinde 
bulunulmuş, ulusal ve uluslar arası boyutta kurumlar arası işbirliğinin kuvvetlendirilmesine karar verilmiştir.

Pozitif Yaşam Derneği  temsilcisi  Türkiye’de HIV/AIDS dışlanma ve ayrımcılık konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda Hiv 
pozitif kişilerin uğradıkları hak ihlallerinden örnekler verilmiş, hak ihlallerinin nedenleri ve sonuçları açıklanmıştır.

Bunları biliyor muydunuz? 

    
AIDS Sembolleri

AIDS salgının yarattığı büyük karmaşada, pek çok obje ve imaj sembolik nitelik kazandı. 
Bunlardan bir kısmı, iğne, şırınga gibi HIV'in bulaşmasına neden olan veya kondom gibi 
HIV'in bulaşmasını engelleyen objelerdi. Bir diğer kısmı ise hastalıkla ilgili olanlardı: 
Örneğin Kaposi Sarkoma'nın neden olduğu  "mor lezyonlar" ya da bir deri-bir kemik olan 
insanların görüntüsü, virüsün kendisi sembolik anlam kazandılar. Daha soyut bir düzlemde 
ise üç imaj, AIDS bilinci yaratmak ve ölenlerin anısını yaşatmak amacıyla özellikle yaratıldı.

1) Kırmızı Kurdele

İlmik yapılıp yakaya iliştirilmiş kırmızı kurdele, HIV/AIDS'le yaşayanlara destek olduğumuzu gösteren semboldür. Özellikle bilinci 
arttırmak ve AIDS'le savaşım hareketini desteklemek için tasarlanmıştır. Kırmızı Kurdele sembolü, ilk defa Amerika'da 1991 
yılında, Broadway Cares/Equity Fights AIDS adlı bir grup tarafından tanıtıldı. Daha sonra, dünyada en yaygın şekilde kullanılan 
AIDS sembolü haline geldi.
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2) AIDS Anıt yorganı (AIDS Memorial Quilt )

Salgının en çok tanınan sembollerinden birisi de Anıt yorganı oldu. İlk parçası 1986'da yaratıldı ve 1996 yılına kadar 50 bin kişi 
katılım gösterdi. Sevgililerin, ailelerin, arkadaşların kısacası bir veya birden fazla yakınını AIDS'e bağlı nedenlerden kaybedenlerin 
tasarladıkları rengârenk kumaşlardan oluşan bu yorganın(quilt = Amerika'da quilt dikmek, patchwork ya da kırk yama gibi, 
geleneksel bir el sanatı )  her bir parçasında, fotoğraflar, anılar ve alıntılar var. Quilt fikri "Cleve Jones" adlı Gay hakları 
aktivistine ait ve ilk olarak 1986 yılında arkadaşı Gary Malvin anısına ilk parçayı dikiyor (quilt'in tamamı Gary Malvin adına ithaf 
edilmiştir)Daha sonra bir vakıf kurularak, herkesin katılımı sağlanmıştır.
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3) SUSMAK= ÖLÜM sloganı ( SILENCE = DEATH )

Yanında "pembe üçgen" sembolüyle birlikte.(Ters çevrilmiş pembe üçgen, Nazilerin, toplama kamplarında, homoseksüelleri ayırt 
etmek için kullandıkları sembol. Homoseksüeller ters çevrilmiş pembe üçgen rozeti takmak zorunda bırakılmışlardı, yahudiler ise 
sarı üçgen.) 

Ters çevrilmiş pembe üçgenin yerine, düz pembe üçgen sembolü kullanılmıştır. Bu da aşağılanma ve utanma duygusunun, birlik 
ve direnişe dönüştüğünü sembolize eder.1987'de New York'ta, 6 gay aktivist, SUSMAK=ÖLÜM (ve pembe üçgen) projesini 
başlattı ve kentin her tarafına, siyah zemin üzerinde pembe üçgen olan ve SUSMAK=ÖLÜM (SILENCE=DEATH) yazılı posterler 
astılar. Bu manifesto da, Nazi dönemi terörüyle, AIDS salgını sırasında homoseksüellere karşı takınılan tavır (baskı, 
eziyet)arasındaki paralelliklere dikkat çekilmek istenmişti. Bu slogan ayrıca, güvenli seks üzerine konuşmayan topluma, 
toplumsal eşitsizliğe ve hükümetin o dönemdeki kayıtsızlığına karşı bir protesto oldu. Bu projeyi yaratan altı kişi daha sonra ACT 
UP adlı protesto grubuna katıldılar ve yarattıkları bu logoyu, gruba verdiler. Daha sonra "ACT UP" hareketi bu sembolle 
özdeşleşti.

HIV/AIDS'le yaşayan ve yakınları için Eylül 2006 tarihinde kurulan 
Pozitif Destek Hattı gönüllü destek vermeye devam ediyor!

Pozitif Destek hattı

HIV ile yaşayanların;

Pozitif Yaşam Destek Merkezi’ne ulaşmalarını kolaylaştırmak,

Derneğe gelemeyecek  olan ülke/şehir dışında yaşayan HIV/AIDS’le yaşayan ve yakınlarının telefonla ulaşmalarını sağlamak,

Her türlü soru, merak, bilgi, bilinçlendirme, sahip oldukları insan ve hasta haklarıyla ilgili, ani yaşanan ilaç krizlerine ilişkin çözüm 
bulmak, ihtiyaç anında yeni tanı almış kişilerin tıbbi müdahalede bulunmasına yardımcı olmak ve her türlü istek ve sorunları 
doğrultusunda yönlendirme yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Daha önce HIV/AIDS bilgi hatları olmasına karşın, HIV/AIDS’le yaşayanlara destek verecek hattın eksikliği ve beraberinde gelen
ihtiyaç doğuşu nedeniyle  Pozitif Yaşam Derneği çalışanları tarafından hat  Eylül 2006 tarihinde hizmete başlamıştır.

Pozitif Destek hattı’na Hafta içi 11:00 - 19:00 saatleri arasında ulaşılmaktadır.

                       Kısa..   Kısa.. Kısa..

* Pozitif  Yaşam Derneği ve Açık Toplum Enstitüsü 
Hibe anlaşması imzaladı..
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Gelecek Sayılarımızdaki Konu Başlıklarından Bazıları :

 Brüksel'de EATG toplantısındaydık!                                                  
 HIV/AIDS'le yaşayanlar ve basın muhabirleri HIV/AIDS'i masaya yatırdı!  :)
 Pozitif Yaşam Derneği Tıp fakültelerinde ve Diş Hekimliği fakültelerinde duyarlılık ve 

farkındalık çalışmalarına devam ediyor! 
 BM Kalkınma Programı (UNDP) nin yürütmekte olduğu “Türkiye’de HIV/AIDS ile yaşayan 

Kişilerin Hizmetlere İlişkin Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi” çalışması için işbirliği 
yapıyoruz.

 HIV/AIDS'le yaşayanların uğradığı hak ihlâlleri raporlandı. Sonuçlar üzücü...

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da 
HIV Pozitif yakınıysanız eğer :

Tel    : 0 212 288 38 48

GSM : 0 533 600 18 48

Pozitif Yaşam Destek Merkezi

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

E-posta göndermek isterseniz eğer:

pym@pozitifyasam.org
info@pozitifyasam.org

Pozitif Yaşam Derneği'nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
  tıklayınız  

http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I
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Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle!..   Pozitif Yaşam Derneği


