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Mültecİ Destek Hattı ve Eğİtİm Materyallerİ

HIV ENFEKSİYONUNUN YAYILIMINDA “CHEMSEX” ETKİSİ

Türkiye’de yeni HIV enfeksiyonu tanılarındaki 
artışın her yıl bir önceki yıla göre katlanarak 
arttığı artık kabul gören bir gerçeklik. Öyle ki 
bu artış gerek enfeksiyon kliniklerinin yoğun-
luklarında gerekse istatistiklerde karşımıza 
çıkmaktadır.

2017 yılının ilk 6 ayını geride bıraktıktan sonra 
hazırladığımız 57. bültenimiz için hizmet sayı-
larımızı 2016 yılının ilk 6 ayı ile karşılaştırdık. Bu 
yıl 456 birey HIV enfeksiyonu alarak derneği-
mizden danışmanlık hizmeti aldı. Bu sayı bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyaslandığında 
tanı alıp derneğe gelen bireylerde % 42’lik bir 
artış olduğunu görüyoruz. Pozitif Yaşam 
Destek Merkezinde artık ayda ortalama 60 – 
70 birey tanı sonrası danışmanlık hizmetlerin-
den faydalanıyor. 

HIV ile yaşarken karşılaşılan sorunlar sonrası 
çeşitli alanlarda destek hizmeti almak isteyen 
846 birey destek merkezimize başvurarak bes-
lenme, SGK ve eczacılık, hukuk vb. alanlarda 
danışmanlık hizmetlerine erişim sağladılar. 

Şüpheli temas sonrası, test öncesi danışman-
lık hizmeti almak isteyen 2099 bireye ihtiyaç 
duydukları bilgilendirme yapılarak gerekli 
görülen durumlarda HIV testlerine yönlendir-
meleri yapıldı. 2016 yılının genelinde 2221 
bireye verilen bu hizmete erişim bu yılın ilk 6 
ayında %100 artış gösterdi. HIV bilinirliğinin rol 
aldığı bu artışı incelediğimizde ne yazık ki 
enfeksiyonun yalnızca adı ve artış oranı 
bilinirliğinin arttığını, bu durumunda daha 
yüksek oranda HIV obsesyonu gelişmesine 
neden olduğunu gözlemledik. Artık HIV 
enfeksiyonu daha fazla insan tarafından 
biliniyor.  Ancak enfeksiyona dair bilgi düzeyi 
1990 bilgilerinden ibaret. Korku, endişe ve 
yüksek kaygı, obsesyon yatkınlığı bulunan 

birçok bireyin yaşamını oldukça olumsuz etki-
liyor. HIV bilinirliğinin artmasının temel gerek-
çesinin farkındalık çalışmalarının sonuçları 
olmadığını, çevresel karşılaşmanın yoğunlaş-
masıyla gerçekleştiğini çok net ifade etme-
miz gerekiyor. İnsanlar çevrelerindeki bireyle-
rin tanı almaları ve açıklamalarıyla enfeksi-
yonla karşılaşıyorlar ve enfeksiyonu bilir 
konuma geçiyorlar.

İlk bilgi kaynağı internet. Herhangi bir şekilde 
HIV enfeksiyonu ile karşılaşan bireylerin (ken-
disi veya bir yakınının tanı aldığını öğrenen) 
bilgi edinmek için başvurdukları ilk kaynak 
internette yer alan sağlık siteleri ve forumlar. 
Denetimi mümkün olmayan ve enformasyo-
nun çok hızlı yayıldığı siber dünyada yer alan 
bilgiler birçok bireyin tanı travmasını veya 
obsesyonunu desteklemektedir. Bir diğer 
kaynak hekimler. İsmi başında Dr. unvanı 
bulunan her kişiye tüm hastalıklarıyla ilgili bilgi 
soran insanımız uzmanlık alanı dışındaki soru-
ları da mevcut bilgileriyle yanıtlamaya çalı-
şan hekimlerimiz tarafından oldukça hatalı 
bilgilendirilmekte ve obsesyonları desteklen-
mektedir. Tüm bu tablolar bize, sivil toplum 
örgütleri olarak yürüttüğümüz farkındalık 
çalışmalarının uygulama ve stratejilerini yeni-
den gözden geçirmemiz gerektiğini göster-
mektedir. Ama en önemli gösterge çağdaş 
bilgilerle donatılmış cinsel sağlık eğitiminin 
ergenlik dönemindeki gençlere veriliyor 
olmasının hayati önem taşıdığı. Gençlerde 
cinselliği özendireceği için karşı çıkılan cinsel 
sağlık eğitimlerinin gerekliliğini, bugün 
alanda çalışan kurumlar olarak çok daha 
güçlü bir sesle ifade etmek, hali hazırda geç 
kalındığını, daha da geç kalmanın sonuçları 
çok daha ağırlaştıracağını hatırlatmak mec-
buriyetindeyiz. 

Yeni tanı alarak derneğimize başvuran HIV 
ile yaşayan bireylerde HIV ile birlikte Si�liz 
enfeksiyonunun görülmesinde de artış 
görülmeye başlandı. Gün geçtikçe çok 
daha fazla sayıda birey Si�liz enfeksiyonuyla 
birlikte HIV enfeksiyonu tanısı almakta veya 
hali hazırda HIV enfeksiyonu tedavisi gören 
bireylerin rutin kontrollerinde Si�liz 
enfeksiyonu tanımlanmaktadır. 

PREP (Türkiye’de sınırlı sayıda MSM bireyin 
kendi imkanlarıyla PREP’e erişim sağladığı 
gözlemlenmektedir) kullanımıyla kondom 
kullanımının bırakılması, “chemsex” (madde 

etkisi altında cinsellik yaşanması), HIV 
enfeksiyonu tedavisinin bulaştırıcılık 
üzerindeki etkisine dair bilginin yayılması, HIV 
için yalnızca anal ve vajinal ilişkide kondom 
kullanılması HIV dışındaki diğer CYBE’lerin 
artışında etkili olmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü korunmasız oral seksin 
Gonore’nin geçişini arttırdığını ve özellikle 
antibiyotiklere dirençli Gonore görülme 
sıklığının yükseldiğini belirtiyor. (Destek 
Merkezi hizmetlerinde antibiyotiğe karşı 
dirençli Gonore enfeksiyonu olan bir 
danışanla Türkiye’de henüz karşılaşılmamıştır.)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile yürütülen 
projemiz kapsamında danışmanlık 
hizmetlerimizi Arapça ve İngilizce vermeye 
başladık. Açılan danışma hattımızdan 
mülteci ve sığınmacılar Arapça ve İngilizce 
hizmet alabildiği için HIV ile yaşayan 
mültecilerle iletişim sıkıntısı yaşayan hekimler 
için hat üzerinden veya yüz yüze tercümanlık 
hizmeti verilmektedir. Ha�a içi her gün  
10:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet 
veren destek hattımıza 0505 019 7148 
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında mülteci ve sığınmacıların 
HIV enfeksiyonuna dair bilgilendirilmeleri ve 
tanı alan bireylerin destek hizmetlerine 
erişiminin sağlanması için hazırlanan Arapça, 
İngilizce ve Fransızca broşürlerimiz Sığınmacı 
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ASAM, 
Asem Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, Caritas Türkiye, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, SPOd, aracılığıyla dağıtılmaktadır. 
Proje kapsamında sığınmacı ve göçmenlere ücretsiz kondom desteği verilmektedir. 

Gilead Proje Destek Programı kapsamında yürütülen projemiz kapsamında HIV ile yaşayan 
bireylere psikososyal destek ve psikoterapi hizmetleri devam ediyor. 8 seans terapiden oluşan 
destek hizmetinden faydalanmak için 0216 418 1061 numaralı telefondan sağlık psikoloğumuz 
Çiğdem Kınık Çamlıcalı’dan randevu alabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri verilen 
hizmetlerde çalışan bireyler için mesai saati dışında da randevu alınabilmektedir.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE
PSİKOTERAPİ PROJESİ DEVAM EDİYOR.

SİFİLİZE

NİSAN - HAZİRAN’DA KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER

Chemmsex: herhangi bir uyarıcı veya 
uyuşturucu madde etkisi altında cinsellik 
yaşamak. Son yıllarda çok sık karşılaştığımız 
bu kavramın HIV enfeksiyonu ve diğer 
CYBE’ların artışındaki etkisi üzerine çalışmanın 
önemi gün geçtikçe artıyor. Damar içi 
uyuşturucu madde kullanımında enjektör 
paylaşımı kaynaklı HIV geçişleri dışlandığında 
oral, inhale ve rektum içi madde kullanımının 
da HIV enfeksiyonu ile karşılaşılmasına ve 
geçişlere neden olduğu reddedilemez bir 
gerçeklik. 2017 yılının ilk 6 ayında madde 
kullanımına dair beyanda bulunan 103 
danışanın 25’i düzenli olarak madde 
kullandıklarını, çoğu zaman yalnızca cinsel 
ilişki sırasında madde kullandıklarını beyan 
etmiştir. Heteroseksüel ve LGBTİ+ bireyler 
arasındaki kullanım sıklığına yönelik 
yapılandırılmış bir çalışma olmamakla birlikte 
HIV enfeksiyonu tanısı alarak derneğe 
başvuran ve madde kullanımına dair 
beyanda bulunan heteroseksüel 
danışanların %23’ü, LGBTİ bireylerin %26’sı 

düzenli madde kullanımı beyanında 
bulunmuştur (analiz edilen cinsel yönelim 
gruplarına ait danışan sayıları eşit değildir. Bu 
veriler cinsel yönelimler arasında madde 
kullanımı sıklığını göstermemektedir.).

Chemsex sırasında korunma alışkanlığının 
terk edilmesi sebebinin doğrudan madde-
den kaynaklanan kontrol mekanizmasının 
zayı�aması, umursamazlık, yüksek özgüven 
olduğu düşünülse de danışmanlıklar sırasında 
kondom kullanımının terk edilmesindeki 
temel nedenin madde kaynaklı ereksiyon 
problemleri olduğu görülmektedir. Özellikle 
birden fazla partnerle aynı anda cinsellik 
yaşanan ilişkilerde madde kullanımına bağlı 
korunmasız cinsel ilişki pratiği HIV ile karşılaş-
ma riskini oldukça yükselten önemli unsurlar-
dan biri olduğu değerlendirilmektedir. 
Chemsex sırasında en sık kullanılan maddeler 
GHB (Gamma-Hydroxybutyrate), kristal me-
tamfetamin (Tina, crack, taş), ekstazi ve 
kokain olarak sıralanmıştır.  

SPOd Danışma Hattı Gönüllüleri Eğitimi 
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 
Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 
danışma hattı gönüllüleriyle HIV 
Enfeksiyonu Eğitimi gerçekleştirdik. 
Enfeksiyonun tıbbı boyutu, bulaşma ve 
korunma yöntemleri, test süreleri / türleri 
ve HIV tedavisi hakkında bilgi ve deneyim 
aktarımı gerçekleştirildi.

Sağlık Meslek Liselerinde 
HIV Farkındalığı Eğitimleri 
Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı “Sağlık Meslek 
Liselerinde HIV Farkındalığı Projesi” 
kapsamında İstanbul Silivri’de 3 ayrı sağlık 
meslek lisesi öğrencilerine HIV enfeksiyonu 
eğitimi verildi. HIV ile yaşayan bireylerin en 
sık hak ihlaline uğradığı sağlık alanında 
hizmet verecek öğrencilere verilen 
eğitimde Pozitif Yaşam Derneği olarak 
bilgi, içerik ve materyal desteği sağladık. 
Eğitimi verecek olan Odyometri bölümü 
öğrencileriyle dernek merkezimizde 3 
oturumdan oluşan eğitici eğitimi 
gerçekleştirdik. 

Kadıköy Sağlık Şenliği 
Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma 
Grubu paydaşlarının katılımıyla Nisan 
ayında düzenlenen Kadıköy Sağlık 
Şenliğinde açtığımız stantla katılımcılara 
HIV enfeksiyonu ve korunma yolları 
hakkında bilgi verdik. Kondom ve broşür 
dağıtımı yapılan standımızın dışında sağlık 
psikoloğumuz Çiğdem Kınık Çamlıcalı ve 
yönetim kurulu üyemiz Canberk 
Harmancı tarafından iki ayrı sunum 
gerçekleştirildi. 

Rotaractlarla Buluştuk
Bakırköy Rotaract Külübünün daveti 
üzerine kendilerine HIV farkındalık eğitimi 
verdik. HIV enfeksiyonu, korunma yolları, 
hak ihlalleri üzerinde durduğumuz eğitim 
sonunda iş birliği içerisinde 
gerçekleştirebileceğimiz etkinlikler 
üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirdik. 
Yakın bir gelecekte İşitme Engelliler için 
özel bir seminer verilmesi üzerinde 
çalışmaya başladık.

Boğaziçi Üniversitesi ve TED Üniversitesi 
Yaşayan Kütüphane Etkinlikleri
Boğaziçi Üniversitesi ve TED Üniversitesinin 
davetiyle Nisan ayında İstanbul ve 
Ankara'da Yaşayan Kütüphane 
etkinliklerine katıldık. Hakkında ön 
yargılarımız olan, bir çok �krimizin olduğu 
ama hiç bilgimizin olmadığı yaşayan 
kitaplarla katılımcıları bir araya getiren 
etkinlik, yüz yüze iletişimle farkındalık 
yaratılması ve ön yargıların kırılmasını 
amaçlıyor. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji 
Günleri
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji 
Kulübü'nün daveti üzerine Psikoloji 
Günlerine katıldık. "Dezavantajlı Grupların 
Sosyal Entegrasyonu ve Kayıp" başlıklı 
oturumda HIV Enfeksiyonuna dair güncel 
bilgiler ışığında HIV ile yaşayan bireylerin 
"dezavantajlı grup"lara hangi sebeplerle 
dahil edildikleri ve yaşanan "kayıp"lar 
üzerine konuştuk. Genç psikolog 
adaylarında yerleşik ön yargıların 
kırılmasına ve farkındalıklarının artmasına 
katkı sağlayan etkinliğe davetlerinden 
dolayı Psikoloji Kulübüne teşekkür ederiz.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora 
Öğrencileriyle Buluştuk.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Selma Karabey Doktora dersi 
kapsamında özel hasta gruplarına yönelik 
faaliyet gösteren merkez ziyaretleri 
sırasında öğrencileriyle birlikte 
derneğimize geldi. HIV ile yaşayan 
bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde 
yaşadıkları hak ihlalleri ve iş yeri 
hekimlerinin ayrımcılık içeren 
uygulamaları hakkında �kir alışverişinde 
bulunduk. Meslek hayatı boyunca HIV ile 
yaşayan bireylerden desteğini hiç 
esirgemeyen Prof. Dr. Selma Karabey ve 
öğrencilerine teşekkür ederiz.

Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi
Türk Tabipler birliği ve Türkiye Barolar Birliği 
öncülüğünde birçok sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla 2. Kez düzenlenen 
Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresinde HIV 
ile Yaşayan Çalışanların Sağlık Verileri ve İş 
Yeri Hekimlerinin Sorumlulukları hakkında 
hazırladığımız posterimizle yer aldık. Poster 
görseli ve tam metnine internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

LGBTİ Mültecilerle Buluştuk.
Uluslararası Homofobi ve Transfobi 
Karşıtlığı Günü kapsamında Hevi LGBTİ 
tarafından organize edilen "Mülteci 
LGBTİ'ler buluşuyor" etkinliğine katıldık. 
Eskişehir, Denizli, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ 
gibi illerden gelen İran, Afganistan ve 
Suriye kökenli mültecilerin yaşam 
alanlarında yaşadıkları zorluklar ve 
haklarının konuşulduğu panellerde HIV, 
korunma yolları ve  Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonunun desteği ile açılan Mülteci 
Danışma Hattımız hakkında bilgi verdik.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı hakları 
Eğitici Eğitimi Materyalleri 
ICPD+20 ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hede�eri Platformu ile birlikte Hasta ve 
Hasta Yakınları Derneğinin öncülüğünde 
Marmara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği 
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma 
Kolu, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve 
sağlık hukukçularının katılımıyla cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı ve HIV 
enfeksiyonuna dair uluslararası ve ulusal 
mevzuatlardan doğan haklar eğitim 
modülü çalışmalarına başladık.
Çalışmalar sonucunda hedef kitleye göre 
uyarlanabilir kapsamlı bir eğitim materyali 
oluşturulmuş olacak ve alanda çalışan 
paydaşların kullanımına sunulacak.

Günümüzde HIV tanı ve tedavisinde önemli 
ilerlemeler kaydetmiş olmamıza rağmen 
enfeksiyonun toplumsal boyutunda yol 
aldığımız pek de söylenemez. HIV konusu ile 
ilgilenenler ve toplumumuzun sağlık okur 
yazarlığı seviyesini takip edenler insanların 
etiketleyici, dışlayıcı, ayrımcı bakışı açısının 
farkındadırlar. Maalesef üzerinde durulması 
gereken çok daha önemli bir konu var ki o 
da sağlık profesyonellerinin HIV tanısı alan ya 
da HIV ile yaşayanlara dair davranış ve 
söylemleri.

Sağlık profesyonellerinin tutumu, aslında 
kronik bir hastalık olan fakat toplumumuzda 
çoğunlukla ölümcül olarak bilinen HIV 
enfeksiyonuna dair algıyı şekillendiren önemli 
faktörlerden biridir. Yeni tanı alan kişilerin 
tanıyı kimden ve nasıl öğrendikleri hastalık 
algılarını olumsuz etkileyerek ruhsal sorunlara 
yol açmakla birlikte kişilerin tedavi uyumu ve 
sosyal yaşantılarını da olumsuz 
etkilemektedir. Suçluluk ve utanç duyguları, 
cezalandırılma düşüncesi, ölüm kaygısı, 
geleceğe dair belirsizlik baş edilmesi güç 
durumlara sebep olmaktadır. 

Aşağıdaki iki vaka da enfeksiyon hekimleri 
tarafından iletişime geçmeleri için derneğimize 
yönlendirilmiştir. Farklı zamanlarda danışmanlık 
verdiğimiz iki danışanımızın da günlük 
işlevselliklerini bozacak ölçüde psikolojik 
sorunlar yaşadığı gözlemlenerek uzman 
psikoloğumuzdan profesyonel destek almaları 
sağlanmış ayrıca psikiyatriste yönlendirilmiştir. 

Vaka 1

İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinin 
dahiliye polikliniğine giden 36 yaşında, bekar, 
ilkokul mezunu erkek hasta enfeksiyon 
hastalıkları polikliniğine sevk edilir. Doktor 
tarafından yapılan muayene sonrasında 
hasta gerekli tetkiklerin yapılması için kan 
alma birimine gittiğinde sistemde HIV için kan 
tahlili isteği yapıldığını gören hemşire 
tarafından küçük düşürücü, ayrımcı ve 

etiketleyici sözlere maruz kalır. Kan alma 
biriminde sırada bekleyen diğer hastaların 
içinde hemşirenin yüksek sesle Bir anlık zevkin 
için hayatını mahvetmişsin.”Bundan sonra 
kimseyle evlenemezsin. Kimseyle ilişkiye girip 
de diğer insanlara da hastalık bulaştırma, 
insanların günahına girme...” cümlelerini 
sıralamasıyla hasta kendisini kirli, suçlu, 
aşağılık hissettiğini belirtmiştir. Tanı aldığını 
öğrendikten bir ha�a sonra evlilik 
aşamasında olduğu nişanlısından HIV tanısını 
gizleyerek başka bir sebep söyleyerek ayrılır. 
Evde tüm eşyalarını kendi odasına toplayıp 
evdeki diğer bireyler eşyasını kullanırsa HIV 
bulaşır düşüncesiyle kapısını gece gündüz 
kilitli tutmaya başlayan danışan giderek içe 
kapandığını ve sosyal ilişkilerini de 
sınırlandırdığını dile getirmiştir.  

Vaka 2

İstanbul’da özel bir havayolu şirketinin yer 
hizmetleri biriminde bagaj bölümünde 
çalışan evli, 3 çocuk babası, 42 yaşında, 
erkek personel zorunlu yıllık kurum içi sağlık 
taramasında HIV pozitif olduğunu öğrenir. İş 
yeri hekiminden test sonucunu öğrenen 
çalışana kurumda daha fazla 
çalışamayacağı söylenerek istifa etmesi 
istenir. İlkokul mezunu olan ve HIV ile yaşıyor 
olmanın iş akdinin feshi için yasal geçerliliği 
olmadığını bilmeyen danışan, sağlık 
durumunun kurum içinde ifşa edilmesinden 
ve ayrımcılığa maruz kalmaktan kaygılandığı 
için istifa dilekçesini imzalayarak kıdem 
tazminatı da dahil olmak üzere tüm çalışma 
haklarından vazgeçerek işten ayrılmak 
zorunda kalır. Zorlu olan bu dönemde tanı 
almanın travmatik sürecine ekonomik 
problemlerin eklenmesiyle evliliği de 
sonlanan danışanın yaşadığı tıbbi, ekonomik 
ve sosyal sorunlar beraberinde psikolojik 
sorunları da getirmiştir.

Çiğdem Kınık Çamlıcalı

Uzm. Sağlık Psikoloğu

SAĞLIK PROFESYONELLERİ İLE 
YAŞANAN ETİK SORUNLAR VE 
SONUÇLARI

DİKKAT

koşulsuz destekleriyle


