Pozitif Yaşam'ın Şubat Ayı
Şubat ayında HIV/AIDS farkındalığını artırmak için küçük dokunuşlarımıza devam
ettik.
İstanbul, Ankara, Denizli ve Yalova hizmet birimlerimizde taleplerinize cevap olmaya
çalıştık.
Uzun yıllardır İstanbul'da organize ettiğimiz akran toplantısını bu ay büyük bir
heyecan ile Ankara'da da gerçekleştirdik.

Şubat 2020 Faaliyetlerimiz;

1-2 Şubat
Kaos GL'nin organize olduğu "HIV ve Ayrımcılık Çalıştayı" alanda çalışan sivil toplum
örgütünün katılımı ile Ankara'da gerçekleşti. Hazal Hartavi ve Proje Koordinatörü
Leyla Yıldız katıldı.

13 Şubat
Hukuki danışman Avukat Esra Erin ile Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Öncel Onur
Akbaş farklı hukuk fakültesi öğrencilerinin bir araya gelerek
oluşturduğu LawPodcast platformunda HIV ile yaşayan bireylerin çalışma yaşamında
karşılaştıkları hak ihlallerine ilişkin bir program yaptılar.

15 Şubat
HIV ile yaşayan kadınların bir araya geldiği, birbirleri ile dayanıştıkları kadın toplantısı
Dernek Başkan Yardımcısı ve Kadın Çalışmaları Koordinatörü Sevgi Hanım tarafından
gerçekleştirildi.

23 Şubat
HIV ile yaşayan bireylerin ve birinci dereceden yakınlarının katıldığı aylık akran
toplantısı İstanbul'da Diyetisyen Aybike Göçmen'in değerli katılımı ile Dernek

Merkezi'nde; Ankara'da Avukat Şeyma Nur Topaloğlu'nun sunumu ile Ankara
Destek Merkezi'nde gerçekleşti.

27 Şubat
Galatasaray Üniversitesi'nin düzenlediği kariyer günlerinde tercih ile bir araya geldik.
HIV/AIDS farkındalığından gönüllülük meselesine kadar birçok konu konuşuldu.
Avukat Esra Erin, Proje Koordinatörü Leyla Yıldız ve Dr. Berke Bozkurt katıldı.

İstanbul Destek Merkezi Şubat Ayı Hizmet Verileri
Yeni Tanı: 41
HIV ile Yaşayan Bireylere Verilen Danışmanlık: 139
Test Öncesi ve Test Sonrası Negatif Danışmanlık: 506
Hastane / Doktor Görüşmesi: 1
Avukat Yönlendirmesi: 17
Psikolog Yönlendirmesi: 7

Pozitif Hikayeler
12. sınıf öğrencisi olan danışanımız rutin kontrolleri için staj hocası ile izin konusunda
görüşünce hocası kendisine “bana hastalığını söyle ki devamsızlık konusunu sorun
etmeyeyim” demiş, bunun üzerine danışan HIV statüsünü hocası ile paylaşmıştır.
HIV statüsünü paylaştığı hocası danışanın statüsünü okul idaresi ve diğer
öğretmenler ile paylaşmış, okul idaresi ve öğretmenler danışana okulu bırakması ve
açık öğretimde eğitime devam etmesi hususunda baskı yapmışlardır. Açık öğretime
geçmek istemeyen danışan derneğe başvurmuştur.

Danışanımıza HIV+ olan kişilerin eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağı ve
diğer çocuklardan farklı ve ayrı bir eğitime tabi tutulamayacağı, dolayısıyla açık
öğretime geçmek gibi bir zorunluluğunun olmadığı; aksine böyle bir zorlamanın Ceza
Kanununda yer alan alan Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi suçunu
oluşturduğunu; zira Anayasa'nın 42. maddesinde Eğitim ve Öğrenim hakkının
düzenlendiği hususunu anlattık. Bunun üzerine yasal velileri ile birlikte, okul idaresi
ve öğretmenleriyle bu doğrultuda bir daha konuşmak istediğini eğer sonuç alamazsa
yargı mekanizmasına başvurmak istediğini belirtmiştir.
Danışanımız hakları doğrultusunda yaptığı görüşme neticesinde kendisine okula
devam edebileceği söylenmiş ve danışanımız olması gerektiği gibi okuluna devam
etmektedir.

Sağlıklı Beslenme Köşesi
Yeterli ve Dengeli Beslenme...
Günümüzde bir çok hastalığın sebebinin doğrudan ya da dolaylı olarak beslenme
olduğunu biliyoruz. Bu yüzden beslenme, sadece karnı doyurmak ve açlığı gidermek
değildir. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için
vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli ve dengeli bir biçimde almak için
bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.
Yeterli beslenmeden kastımız, vücudumuzun ihtiyacı olan besin öğelerinin yeterli
miktarda alınması, dengeli beslenme ise bu besin öğelerinin birbirleriyle oranlarının
dengeli olmasıdır. Yeterli beslenmek kadar dengeli beslenmek de önemlidir. Çünkü
herhangi bir besin öğesinin azlığı veya fazlalığı, diğer besin öğelerinin ihtiyaç duyulan
miktarını veya vücuda olan faydasını etkileyebilir. Bu durumun yaratacağı olumsuz
etkiden kaçınmanın çözümü ise günlük beslenmemizde besin çeşitliliğini sağlamaktır.
Besin çeşitliliğinin sağlanması için besin öğesi içeriklerine göre sınıflandırılmış besin
gruplarının her birinden tüketmemiz gerekmektedir. Besin grupları ve günlük önerilen
ortalama porsiyon miktarları ise şöyledir;
Tahıl grubu (ekmek, bulgur, pirinç, makarna); günde 3-7 porsiyon
Sebze grubu; günde 3-4 porsiyon
Meyve grubu; günde 2-3 porsiyon
Süt yoğurt, peynir grubu; günde 2-3 porsiyon
Et, yumurta, kurubaklagil grubu; günde 2-3 porsiyon

Bu porsiyon miktarlarını uygulamanın en pratik yolu; her öğünümüzde “Sağlıklı
Beslenme Tabağı” görselini gözümüzün önüne getirerek, öğün planımızı buna göre
oluşturmak olacaktır. Görselde her besin grubu, beslenmemizde yer alması gerektiği
ölçüde tabakta yer kaplamaktadır. Ayrıca görselde tabağın iki yanında yer alan
simgeler; su tüketiminin sağlanması, fiziksel aktivite yapılması ve zeytinyağı
kullanımını hatırlatma amaçlıdır.
Diyetisyen Osman Karaboğa
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