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Bir süredir yayınlanmasına ara vermek
durumunda kaldığımız e-bültenlerimize 2017
yılında yeniden kavuştuk.
3 ayda bir yayınlanmasını planladığımız yeni
bültenlerimiz aracılığıyla sizleri hem Pozitif
Yaşam Derneğinin devam eden çalışmaları
ve veri analizlerinden haberdar ediyor, hem
de çok yönlü olarak HIV ile yaşamak ve
sorunlar hakkında tartışma imkânı buluyor
olacağız.
Dört yıldır adım adım kendimizi revize
ettiğimiz süreci geçtiğimiz ağustos ayı
itibariyle hızlandırarak verilen hizmet ve
hazırlanan projelerde sürdürülebilir bir model
yaratmaya ve uygulamaya başladık.
Özellikle destek merkezimizin işleyişinde
yapılan revizyonlarla artık daha sistemli ve
kontrol edilebilir bir süreci başlattık. Destek
merkezimizin
kadrosu
yenilenerek
profesyonelleştik.
Uzun
yıllar
ölümcül
hastalıkların psikolojik etkileri alanında çalışan
uzman sağlık psikoloğu Çiğdem Kınık ve
psikolog Yakup Işık’ın aramıza katılarak tam
zamanlı psikososyal destek ve psikoeğitim

süreçlerini devralması danışmanlık
hizmetlerinden sağlanan fayda üzerinde
oldukça olumlu etkiler yarattı. Bugün destek
merkezimizde 2 psikolog,
1 sosyolog ve akran danışmanı ve mülteci
grupların erişiminin kolaylaştırılması adına
Arapça ve İngilizce hizmet veren bir
danışanımızla hizmet vermeye devam
ediyoruz.
2015 yılında Gilead Türkiye, 2016 yılında
İlko İlaç ile yürüttüğümüz anonim test
projemiz sayesinde İstanbul’da yayılımın
artış gösterdiği LGBTİ+ bireylere özel test
kampanyamızla çok önemli veriler elde
ettik.
Düzenli olarak paylaşmaya başladığımız bu
veriler alanda çalışmak isteyen diğer aktivist
ve STK’lara yön gösterici olmaya ve
akademik çalışmalara konu olmaya başladı.
Bültenlerimiz aracılığı ile verilen hizmet ve
sonuçlarını takipçi ve destekçilerimizle
paylaşıyor ve haberdar ediyor olacağız.
Dayanışmayla, sevgiler.

VERİLEN HİZMETLER
2017 yılının ilk 3 ayında 214 kişi
HIV tanısı alarak derneğimizden hizmet almıştır.
Aynı dönemde daha önceden tanı almış
ancak hukuk, sağlık, psikoloji, sosyal güvenlik
alanlarında sorun yaşayan 449 danışanımız
destek merkezimizden faydalanmıştır.
HIV ile yaşamayan 1133 kişiye şüpheli temas,
riskli davranışlar, test süreleri ve türleri hakkında
danışmanlık verilmiş ve güvenli cinsel yaşam
hakkında bilgilendirilmiştir. Psikolojik destek
alması gereken 25 danışanımız psikoloğa, hak
ihlaline uğrayan 5 danışanımız avukata
yönlendirilmiştir. Muhtelif konularda bilgi
alışverişi yapmak üzere
7 hekimimizle görüşme gerçekleştirilmiştir.

Test Projesİ Verİlerİ
Kümülatif Veriler (03.2015 – 03.2017)
Toplam Test
: 608
Toplam Pozitif Sonuç
: 67
Pozitif Sonuç Görülme Oranı : %11
Doğrulama Bekleyen
:0

2015 Mart ayında başlayan ve LGBTİ+ bireylerin
İstanbul’da üç ayrı laboratuvarda kimlik
bilgilerini vermeden, ücretsiz ELIZA Anti-HIV 1/2
Antikor testi yaptırabildiği projemiz 2017 yılının ilk
üç ayında da devam etti. Projenin kümülatif
verileri aşağıdaki gibidir.

Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Cinsiyetlere Göre Dağılım
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Veriler 452 danışan üzerinden hesaplanmıştır.

Veriler 583 danışan üzerinden hesaplanmıştır.

Cinsel Yön. Göre Dağılım
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Veriler 379 danışan üzerinden hesaplanmıştır.

Veriler 453 danışan üzerinden hesaplanmıştır.

Sosyal Güvenlik Durumu
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Veriler 583 danışan üzerinden hesaplanmıştır.

HİV’le Yaşayan Bİreylerİn
Adlİ Süreçlerde Yargılamanın
3. Kİşİlere Kapalı Yapılması
Taleplerİnİn Reddedİlmesİ
Hak İhlalİ Sayıldı!
2010 yılında HIV ile yaşadığı öğrenildiği için
önce 6 ay ücretli izni çıkartılan, ardından işine
son verilen danışanımız T.A.A’nın başlattığı
hukuk sürecinde 7 yıl sonra HIV ile yaşayan
tüm bireyleri ilgilendiren çok önemli bir
gelişme yaşandı. 2 yerel mahkeme, 1
Yargıtay
kararının
olduğu
süreçte
danışanımız, 2014 yılında yerel mahkemenin
son kararı sonrasında, HIV ile yaşıyor olduğu
için iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle
maddi ve manevi varlığın korunması,
geliştirilmesi, özel hayata saygı hakları ve
eşitlik ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda
bulunmuştur.
Başvurusu değerlendirilen T.A.A hakkında
Anayasa Mahkemesi üyeleri 1 Şubat 2017
tarihli kararında:
Anayasa mahkemesi raportörünün,”HIV ile
yaşayan bireylerin toplumda uzun zamandır
bir çok ön yargı ve kınamaya maruz kalan
“incinebilir” bir grup olduğu göz önüne
alındığında bu kişilerin tıbbi bilgilerinin gizli
tutulması hayati önemdedir. Bu kişilerin sağlık
durumları
nedeniyle
aşağılanmalarının
önüne geçmek ve ayrımcılığa uğramadan
sağlık
hizmetlerinden
yararlanmalarını
sağlamak için tıbbi bilgilerin gizli tutulması için
gerekli önlemler alınmalıdır. Başvurucu; iş
mahkemesine, HIV ile yaşıyor olması
nedeniyle davasının kamuoyuna yansıması

halinde bunun çalışma hayatı üzerinde çok
olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek
yargılamanın üçüncü kişilere kapalı olarak
yürütülmesini talep etmiştir. İş Mahkemesince
dava dilekçesinin mahiyeti gereği davacı
vekilinin gizlilik talebinin reddine karar
verilmiştir. Buna göre sağlık durumu
nedeniyle yargılamanın üçüncü kişilere
kapalı yapılması talebinin yargı makamına
reddedilmesi nedeniyle başvurucunun özel
hayata saygı hakkı kapsamında kişisel
verilerin korunması hakkına müdahalede
bulunulduğu
anlaşılmıştır.”
“Açıklanan
nedenlerle başvurucunun, Anayasa’nın 20.
maddesinde yer alan özel hayata saygı
hakkının unsurlarından olan kişisel verilerin
korunması hakkının ihlal edildiğine dair karar
verilmesi
gerekir.”
Görüşünü
yerinde
bularak, oybirliğiyle “Yargılamanın üçüncü
kişilere
kapalı
yapılması
talebinin
reddedilmesinin
Anayasa’nın
20.
maddesinde yer alan özel hayata saygı
hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.
HIV ile yaşayan bireylerin hak arama
süreçlerinde
motivasyonlarını
kıran
mahremiyet ihlali yaşamalarının önüne
geçecek olan karar, bundan sonraki tüm hak
arama süreçlerinde HIV ile yaşayan bireylerin
gizlilik taleplerini gerekçelendirecek en
yüksek yargı makamının verdiği emsal bir
karar olacaktır.

HİV İLE TANIŞMAK
Yavaşça alıp verdiğimiz birkaç derin
nefesten sonra yapılması gereken ilk şey
bilgiyi doğru kaynaktan almak ve sağlık
durumunuzu anlamak.
Bilim dünyasında hala çokça konuşulan ve
araştırmalara devam edilen HIV/AIDS
bedensel etkilerinin yanı sıra ruhsal etkileriyle
de yaşamımıza temas etmektedir. Hatta
sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve
tedavideki
başarıyı
göz
önünde
bulundurduğumuzda enfeksiyonun psikolojik
etkilerinin kişileri daha fazla zorladığını
söylenebilir. Test ile başlayan, tanı ve tedavi
sürecinde de devam eden kaygı, korku,
suçluluk, karamsarlık, çaresizlik, umutsuzluk
gibi duygular sıkça ortaya çıkar.
Her şeyden önce yaşanılan duruma/olaya
verilen duygusal tepkilerin normal olduğunu
belirtmek gerek. Karşımızda geleceğe dair
belirsizlik oluşturan, kontrol dışında gelişen,
beklenmedik (aniden ortaya çıkmış), riskli
senaryoların ve yeni alışkanlıkların gündeme
geldiği, uyum sağlama süreci gerektiren bir
tablo beliriverir. Sayılanların bir tanesi bile
duygusal olarak kişiyi zorlarken hepsinin bir
araya toplandığı bu tabloda verilen ilk
tepkinin panik, korku, şaşkınlık olması kadar
normal başka ne olabilir ki. O ana kadar
öğrenilen doğru/yanlış bilgiler, medya ve
sosyal çevrenin buna benzer durumlara
verdiği ayrımcı ve etiketleyen tepkileri, kişinin
kendi ön yargıları, sağlık hizmeti veren kişilerin
sağlık kontrolü ve muayene sırasındaki
tutumu ve doktorun tanıyı söyleme şekli
başlangıçta birer felaket düşüncesine yol
açabilirler.
Üzerinde durulması gereken HIV tanısı alan
kişinin yaşamının nasıl etkilendiği, tanıyı kabul
ve buna uyum sürecinin nasıl ilerlediği. Kaygı
(endişe) seviyesi arttıkça ve süresi uzadıkça
sadece ruhsal olarak yıpratmayacak aynı
zamanda süreci yönetmeyi ve uyum
sağlamayı da güçleştirecektir. Yavaşça alıp
verdiğimiz birkaç derin nefesten sonra
yapılması gereken ilk şey bilgiyi doğru
kaynaktan almak ve sağlık durumunuzu
anlamak. Kendi bedeninde neler olup
bittiğini ve neyle karşılaştığını bilmek kişiyi
belirsizlikten ve felaket senaryolarından
uzaklaştıracaktır. Doğru bilgiyi edindikten
sonra odaklanılması gereken şimdi ne oluyor
olmalı.

Gerçekten ne olacak şimdi? Tanıyı öğrendik,
bir seri test ve tahlil yapıldı, tedavi için ilk
reçete verildi. Tamam ama bu noktada
hayatım nasıl değişecek ya da değişecek
mi? Aslında teknik olarak CD4 hücre sayınız
ve viral yükünüz dışında değişen herhangi bir
tıbbi durum yok.
Bu değişiklikler de tedavi düzenli kullanıldığı
sürece
kontrol
altına
alınacağından
herhangi
bir
bedensel
tehdit
oluşturmayacaktır. Peki hala niye bu kadar
çok gergin ve endişeli oluruz. Tam olarak
yukarıda bahsettiğimiz “felaket senaryoları”
yüzünden. Yüz yüze, telefonla ya da internet
üzerinden
verdiğimiz
danışmanlıkların
çoğunda karşımıza çıkan kaygılı düşünceler
genelde şunlar: “ömrüm kısalacak mı”,
“hastaneye yatmam gerekecek mi”, “işten
çıkarılır mıyım”, “bundan sonra kimse
benimle birlikte olmayacak”, “sevgilim/eşim
öğrendiğinde
beni
terk
edecek”,
“sevgilimden ayrılmam gerek, ona bunu
yapamam”, “kimseyle birlikte olmamalıyım,
başkasına bulaştırabilirim”.
Bu düşünceler ne kadar gerçekçi? Yapılması
gereken bu düşünceleri tekrar gözden
geçirmek,
tek
başına
objektif
değerlendirmek
güçse
ya
da
aynı
düşüncede
takıldıysanız
mümkünse
enfeksiyon doktorunuz, psikiyatr, psikolog ya
da Pozitif Yaşam Derneği uzmanlarından
biriyle rahatsız eden düşünceyi ele almak.
Elde yeni bir durumla karşı karşıya olduğum
gerçeği var, ilaç kullanılacağı ve cinsel
ilişkilerde korunmayı alışkanlık edinmek
gerektiği gerçeği var ve en önemlisi düzenli
ilaç kullanıldığı takdirde hayata kalındığı
yerden devam edileceği gerçeği. Evet, bu
kadar, hayatınıza kaldığınız yerden devam
ediyorsunuz, aradan belki birkaç ay
geçtikten sonra bunun çok daha iyi farkına
varacaksınız çünkü aradan birkaç yıl
geçtikten sonra hayatına gayet sağlıklı ve
huzurlu şekilde devam eden insanlar da var.
Zaman istesek de istemesek de ilerleyecek
ve ilk günler, şok evresi, kaygılar, öfke,
suçluluk hepsi geride kalacak. Önemli olan
şimdiyi nasıl geçirdiğim ve ne kadar gerçekçi
bakış açısına sahip olduğum.
Çiğdem Kınık Çamlıcalı
Uzman Sağlık Psikoloğu.

2017’nin İlk 3 ayında
gerçekleştİrdİğİmİz etkİnlİkler
HIV Danışmanlığı Eğitimi
Şişli Belediyesinin ev sahipliğinde Global Sağlık ve İnsan
Hakları Enstitüsü ve Albany New York Eyalet Üniversitesi iş
birliğinde düzenlenen HIV Danışmanlığı ve Testi Eğitim
Atölyesine katıldık. Dr. Arash Alaei'nin moderatörlüğünde
geçen eğitime sivil toplum örgütleri, gönüllü test ve
danışmanlık merkezleri ve kamu kurumları katıldı. HIV,
damgalama ve ayrımcılık konularının işlendiği eğitimde
vaka incelemeleriyle yeni danışman adaylarının pratik
gerçekleştirmesi sağlandı.

Koruma Sektörü Çalışma Grubu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Koruma
Sektörü Çalışma Grubu Koordinasyon toplantısına
katılarak mültecilerle çalışan diğer STK ve kurumlarla bir
araya geldik. Mültecilerin desteklenmesinde cinsel sağlık
eğitimi, önleme ve tedavi desteğinin önemine dikkat
çektiğimiz toplantıda ilgili konularda derneğimizin
vereceği destekleri anlattık.

Cem TV Bireyden Topluma Programına Konuk Olduk
Cem TV’de yayınlanan ve Gökay Genç’in yapımcılığını
üstlendiği Bireyden topluma programına konuk olduk.
HIV enfeksiyonuna dair en güncel bilgileri paylaştığımız
programda ön yargıları kırmak adına doğru ve güncel
bilginin medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmasını
sağladık.
Programın tamamını
https://www.youtube.com/watch?v=Sgwb1gnK2Aw
‘dan izleyebilirsiniz.

REFWORK Mültecilerle Çalışmak Çalıştayı
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve
İngiltere Büyükelçiliği koordinasyonunda REFWORK
Mültecilerle Çalışmak Çalıştayı’na katıldık. Alanda
çalışan derneklerin çalışmalarını dinlediğimiz çalıştayda
mülteciler ve HIV enfeksiyonu hakkındaki gözlemlerimizi
ve yapılması gerekenleri aktardık.

SPoD’un Danışman Adaylarıyla Buluştuk
SPoD’un LGBTİ+ danışma hattında çalışacak gönüllü
danışmanlarıyla bir araya geldik. HIV şüphesi olan ya da
HIV tanısı alarak kendilerine ulaşacak bireyler için gerekli
HIV bilgilerini aktardığımız etkinliğe katılım gösteren
danışman adaylarına dernek ve faaliyetleri hakkında da
bilgi verdik.

TURKMSIC 1.Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
Kongresi’ne Katıldık.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı çalışma grubu tarafından
düzenlenen 1.Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kongresi’ne
katılım sağladık. HIV’in tıbbi boyutunun Dr. Aygen Tümer
tarafından anlatıldığı kongrede HIV ile yaşayan bireylerin
yaşamları ve karşılaştıkları hak ihlallerini anlattık. 300
hekim adayının katıldığı oturumda sağlık alanında
yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek adil hizmet
sunumuna verilmesi gereken önemi anlattık.

