
 
 

1 Aralık Dünya AIDS Günü 2020 

Küresel  Dayanışma ve Sorumluluk Paylaşımı 

1 Aralık Dünya AIDS Günü her yıl bir tema başlığında HIV ile yaşayanlara ve etkilenenlere destek 
olmak ve AIDS nedeni ile hayatını kaybedenleri hatırlamak, farkındalığı arttırmak  için gündeme gelir. 
Sonuna yaklaştığımız 2020 yılında tüm dünyada dikkatler COVID-19 pandemisi ve pandeminin sağlık 
sistemi, sosyal, iş ve ekonomik hayata ilişkin etkileri üzerine odaklanmış durumdadır. Bu yıl 1 Aralık 
AIDS günü teması da “Küresel Dayanışma ve Sorumluluk Paylaşımı” olarak belirlenmiştir. Dünyanın en 
uzun ve büyük pandemilerinden biri olan HIV/AIDS’in azaltılması ve farkındalığı arttırma yönünde 
harcanan çabaları ve dayanışmayı desteklemek hepimizin birey olarak da sorumluluğudur. 

Dünya bir yandan tüm gücü ve kaynaklarını kullanarak COVID-19 ile mücadele ederken maalesef HIV 
pandemisi de olanca hızıyla  devam etmektedir. UNAIDS’in son raporu HIV salgınının ürkütücü, sonu 
gelmemiş bir problem olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. COVID-19 hayatımızı son 8 ayda 
inanılmaz ölçüde etkilemiştir, etkilemeye de devam edecektir. 2030 yılında AIDS’e son verme 
hedefleri için kat edilen yolda alınmış olan hızdaki yavaşlama COVID-19 öncesi başlamıştı. Bu 
yavaşlama COVID-19 ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir ve sadece Sahraaltı Afrika’sında 2021 
sonuna kadar tahmin edilenin üzerine ek 500.000 AIDS ile ilişkili ek ölüm beklenmektedir. 

HIV ile yaşayan 38 milyon kişiden ancak 25.4 milyonu tedavi almaktadır. Bu, 12.6 milyon kişinin hala 
tedaviye ulaşamadığı anlamına gelmektedir. Yeni HIV enfeksiyonlarında 2010 yılından bu yana %23 
oranında azalma kaydedilmiş bulunmaktadır. Doğu ve Güney Afrika’da bu azalış %38 düzeyinde olsa 
da Doğu Avrupa ve Orta Asya’da %72, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da %22, Latin Amerika’da ise %21 
oranında  artışlar gözlenmektedir. Daha 2019 yılında 690 000 AIDS ile ilişki ölüm ve 1.7 milyon yeni 
enfeksiyon kaydedilmiştir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında da AIDS ile ilişkili ölümleri ve yeni 
enfeksiyon sayısını beşer yüz binin altına indirme hedeflerine ulaşılamamış olunacaktır. HIV’in nasıl 
tedavi edileceği ve enfekte olmaktan nasıl korunacağı biliniyor olsa da dünyanın her noktasında her 
bir bireyin sağlıklı yaşam hakkına ulaşmasını sağlamak için hala etkili bir yönteme ihtiyacımız olduğu 
bir gerçektir. Halen geç değil, zamanımız var ve şimdi 2030 hedeflerine ulaşabilmek için sağlıklı yaşam 
adına dayanışma ve çaba gösterme zamanıdır. Bunu esirgemeyelim ve hepimiz elimizi uzatalım!! 

Ülkemizde, ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 1 Aralık 2020 tarihine kadar doğrulama testi pozitif 
tespit edilerek bildirimi yapılan 25 809 HIV pozitif kişi ve 1958 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %81’i 
erkek, %19’u kadın olup %15,6’sı yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. HIV enfeksiyonunun en 
fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş grubudur. Bulaş yoluna göre dağılıma bakıldığında, 
ülkemizde bildirimi yapılan vakaların %51’inin bulaş yolu bildirilmemiştir. Bulaş yolu bildirilen vakalar 
içerisinde cinsel yolla bulaş %97, damar içi madde kullanımı yoluyla bulaş %2 ve anneden bebeğe 
geçiş ise %1,4’dür. 

Önceki yıl, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihlerinde 3813 HIV (+) kişi ve 131 AIDS vakası olmak üzere 
toplam 3944 yeni vaka tespit edilerek bildirilmiştir. Bildirimi yapılan vakaların %84,66’sı erkek, 
%15,34’ü ise kadındır. Vakaların %16,63’ü yabancı uyrukludur. Yeni bildirilen vakalardan 25-29  yaş 
grubu, diğer yaş gruplarına göre daha büyük bir orana sahiptir. Son on yılda yeni enfeksiyon 
sayısındaki artış trendi devam etmekte olup 2012 yılında yeni enfekte olan HIV pozitif kişi sayısı 997 
iken, 2019 yılında bu sayı dört katına yakın artış göstererek 3813 olmuştur.  

Bu yıl ise 1 Ocak- 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1461 HIV pozitif kişi ve 31 AIDS vakası olmak üzere 
toplam 1492 vaka doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilmiştir. Bildirimi yapılan vakaların 
%85,9’u erkek, %14,1’i ise kadındır. Vakaların %13,9’u yabancı uyrukludur. 2020 yılında bildirimi 
yapılan vakalardan 25-29 yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda olduğu 
görülmektedir. 



 
 

 

İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü (HIV) enfeksiyonu zamanında tanı konmadığı ve tedavi edilmediği 
takdirde İnsan Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) ilerleyerek ölümcül bir seyir göstermesinin yanı 
sıra, ülkelerin sağlık sistemleri üzerine getirdiği mali ve sosyal yüklerden dolayı da tüm dünyada en 
önde gelen sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Henüz enfeksiyonu kesin olarak 
sonlandıracak bir tedavi seçeneği ve kitlelerin korunmasını sağlayacak bir aşı seçeneği bulunmamakla 
birlikte 2030 yılına kadar, bu salgının kontrol altına alınması ve hatta sonlandırılması 
hedeflenmektedir. Salgının önlenebilmesi için tüm dünyada yeni enfeksiyonların %90’nın üzerinde 
azaltılması, bunun başarılabilmesi için de HIV ile enfekte olmanın bir kusur olarak algılanmasına bağlı 
damgalanma ve dışlanmanın önlenmesi ile birlikte HIV enfeksiyonlarının erken teşhis  ve tedavi 
edilmesi gerekli öncelikler arasındaki yerini korumaktadır. 

HIV ile mücadelede en  önemli konulardan biri de toplumu bilgilendirerek, HIV ile enfekte kişilerin 
zaman zaman maruz kalabildikleri ayrımcılık ve dışlayıcı tutumların önüne geçilmesidir. Bu enfeksiyon 
çağımızın yaygın enfeksiyonlarından birisi olup enfeksiyon ve bulaşma yolları konusunda bilgi sahibi 
olmayan ve dolayısı ile korunma önlemleri almayan herkesin başına gelebilir. Virüsün bulaşma yolları 
bellidir. Korunmasız riskli cinsel ilişki, enfekte kan/kan ürünleri ya da farkına varılmazsa gebelik ya da 
doğum sırası ve sonrasında enfekte annelerden bebeklerine bulaşabilir. Virüsün sosyal ilişkilerle, 
sarılma, aynı ortamda bulunma, havlu, bardak, çatal-bıçak vs.nin ortak kullanımı ile bulaşmayacağı da 
bilinmelidir. Enfekte kişiler tedaviye zamanında başlayarak hem AIDS’den korunmuş olacaktır hem de 
başkalarına bulaştırıcılıkları azalacaktır. Gebelik takipleri sırasında ya da en azından doğum 
öncesi/sırasında yapılacak testlerle annenin durumu belirlenerek alınacak önlemlerle bu annelerin 
bebekleri korunabilmektedir.  

HIV/AIDS’in farkında olunmalı ve erken tanı için test yaptırmaktan çekinilmemelidir. Bulaşma riski 
olduğunda ilk aşamada erişkin ve 15 aylıktan büyük çocuklarda kanda virüse karşı oluşan antikorları 
ve virüse ait antijenleri saptayan kombine ELISA testleri kullanılmaktadır. İlk saptanan tek ELISA 
sonucunun reaktif olması HIV enfeksiyonunun kesin bir göstergesi değildir. Reaktif çıkması halinde 
tarama testi olarak da adlandırılan bu ilk testin sonuçlarının doğrulanması gerekir. Doğrulama testi de 
reaktif bulunduğunda, kişiden bir kan örneği daha alınarak ancak nihai sağlama da yapılıp reaktif 
bulunduktan sonra kişi, “pozitif” olarak değerlendirilir. Gönüllü ya da tarama amaçlı testler için 
kişilerden kan örneği alınmadan önce, kişiler hastalık, bulaşma ve korunma yolları konusunda 
bilgilendirilmeli, onayları alınmalıdır. 

Virüsün kişiye bulaşmasını takiben ilk 3 ila 6 hafta içersinde, yeni enfekte olan kişilerin %40-80’ninde 
genellikle 7-14 gün süren geçici belirtiler görülebilmektedir. Bu belirtiler; ateş, deride döküntü, ağızda 
yara, lenf bezi şişliği, yorgunluk, kilo kaybı, farenjit ve/veya  gece terlemeleri şeklinde olabilir. Bu 
dönemin öncesinden başlayarak HIV enfeksiyonlarının erken dönemlerinde virüsün yüksek bir hızla 
çoğalması ve dolayısı ile kanda yüksek düzeylerde bulunması nedeni ile bulaştırıcılık son derece 
yüksektir. Virüsün vücuda girmesinden sonra yaklaşık 2. haftanın sonları ila 3. haftanın başlarında 
kişinin kanında virüse karşı antikorlar ortaya çıkmaya başlar. ELISA bu ilk 3 haftalık dönemde negatif 
bulunabilir. Klinik belirtiler de hem her hastada ortaya çıkmaz hem de özgün değildir. Kişiler 
kendilerinin risk altında olduğunu düşündüklerinde ya da riskli bir davranışta bulunduklarında 
(örneğin korunmasız riskli cinsel ilişki) test yaptırmaktan ve test danışmanlığı almaktan 
çekinmemelidir. Bu tarz davranışların teşvik edilmesi için de gizlilik esasına dayalı, ücretsiz test ve 
danışmanlık hizmeti alabilmek, gerektiğinde daha ileri tıbbi bakıma erişimi sağlayacak uygun ortam ve 
koşulların yanı sıra gerekli bağlantıların kurulmasının sağlanması gerekmektedir. 

Yukarıda sıralanan bulaşma yolları dikkate alındığında HIV enfeksiyonlarına karşı korunmanın da bazı 
basit önlemlerle başarılabileceği açıktır. Bunun için de HIV enfeksiyonu ve AIDS konusunda 
bilgilenerek; korkmak ve endişeye kapılmak yerine bu basit önlemleri uygulamalı ve herhangi bir 
şüphe durumunda test yaptırmaktan çekinmemeliyiz. Bu sadece bireyin kendisini değil diğerlerinin de 



 
 

büyük ölçüde korunmasının temel koşuludur. Ülkemizde HIV farkındalığı ve önlemler konusundaki 
bilgi düzeyi konusunda hala ciddi bir açık bulunmaktadır. Nitekim ülkemizde risk altında olan 
topluklardaki enfeksiyon oranları, enfeksiyonun bulaşma ve korunma yolları, test ve tedaviye erişim 
olanakları konusundaki bilgilenme düzeyleri bile tam olarak bilinmemektedir. Dünya, hatta Afrika’nın 
belirli ülkeleri bile 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yol katetmişken bizim de ülkemizde 
farkındalığı arttırarak kişilerin test yaptırmalarını, test sonuçlarını takip edip erken dönemde tedavi 
olanaklarından faydalanmalarını hem kendilerinin yaşam kalitelerini yükseltmek hem de bulaştırıcılığı 
azaltmak adına sağlamamız gerekir. 

HIV/AIDS konusunda farkındalığın oluşturulması/yaygınlaştırılması sadece bir  güne sınırlı kalmadan 
bu konuda bilgisi olan herkesin görevidir. Bir gün değil 364 gün boyunca pozitif bir bakış ve 
dayanışmaya içerisinde pozitif bakmaya  devam edelim. 

HIV ENFEKSİYONU SAPTANAN KİŞİLERİN İSİMLERİ GİZLİ KALMAKTADIR. HIV/AIDS’İN ARTIK ÖZGÜL 
TEDAVİSİ VARDIR VE ENFEKTE KİŞİLER YAŞANTILARINA VE HAYATLARINA DEVAM EDEBİLİRLER. 
BUNUN İLK KOŞULU ERKEN TANI VE TIBBİ BAKIM ALTINA GİRMEKTİR. BU NEDENLE BİLGİLENİN, 
BİLGİLENDİRİN, DOĞRU BİLGİYE ULAŞIN. MUTLAKA KORUNMA YOLLARINI ÖĞRENİN VE KORUNUN. 
TEST YAPTIRMAKTAN VE TEST ÖNCESİ DANIŞMANLIK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN. 

 

KLİMUD Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu 
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