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DÜNYA AIDS GÜNÜ 

1 ARALIK (2018) 

HIV (Human Immundeficiency Virus: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusu) vücudumuzun 
hastalıklara karşı doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemi hücrelerine saldıran bir 
virüstür. Bunun sonucunda kişi oluşacak enfeksiyonlara karşı korunmasız kalabilmektedir. 
AIDS ise HIV tarafından oluşturulmuş hastalık ve belirti kümesidir. Eğer bir insanda AIDS olduğu 
söyleniyorsa bu kişinin bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı savaşmayacak kadar zayıf 
olduğu ve hastalığa özgü bazı belirtilerin görülmeye başladığı anlamına gelir.1 

HIV, bu virüse önceden sahip olan başka bir kişiden bulaşmaktadır. Vücudunda HIV taşıyan bir 

kişi belirtileri olsun veya olmasın bulaştırıcıdır.2 HIV; kan, sağlık açısından güvenli olmayan 

cinsel temas, ortak paylaşılan iğneler, damar içi madde kullanımı, kan nakli gibi yollarla veya 

gebelik/doğum sırasında anneden bebeğe geçebilen önemli ve bulaşı önlenebilir bir bulaşıcı 

hastalıktır. Bulaşma yolları nedeni ile tüm yaş gruplarında görülebilmektedir.3 

Hastalığın tam anlamıyla tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile ölümler 
azalmakta ve kişiler yaşantılarına devam edebilmektedir. Uygulanan ilaç tedavisi ile bulaşıcılık 
azalmaktadır. HIV olan gebelerde de uygulanan tedavi sayesinde anneden bebeğe hastalık 
geçişi engellenmektedir.3 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 verilerine göre dünyada 36,9 milyon insan HIV ile yaşamaktadır. 

Bunların büyük bir çoğunluğunu (25,7 milyon) Afrika’da yaşayan insanlar oluşturmaktadır. 

2017 yılında dünyada 940 bin kişi HIV/AIDS’e bağlı ölmüştür. 670 bin ölümle birinci sırada yine 

Afrika kıtası yer almaktadır. Dünyada HIV ile yaşayan insanların ancak %59’u uygun tedaviyi 

(antiretroviral) almaktadır.4 

Birleşmiş Milletler AIDS Programı (UNAIDS) 2021 yılına kadar AIDS 90-90-90 adı altında bir 
strateji belirlemiştir. Bu stratejideki hedefler; 5 

✓ Tüm HIV vakalarının %90’ının saptanması  
✓ HIV tanısı alanların %90’ının sürdürülebilir şekilde antiretroviral tedavi almaları  
✓ Tüm tedavi alanların %90’ında virüsün baskılanmasıdır. 

Ülkemizde HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer almakta olup 1985 yılındaki ilk 
vaka bildiriminden bu yana sürveyansı yürütülmektedir. Bireylerin ayırımcılık ve 
damgalanmaya uğramalarına engel olmak için HIV enfeksiyonunun bildiriminde hastaların 
güvenliği ve kişi haklarına zarar verilmemesi esastır. Bu nedenle HIV/AIDS sebebiyle sağlık 
kuruluşlarına başvuran, tedavi ve testlerini yaptıran kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler kodlanarak 
bildirilmekte olup kişilerin ad, soyad ve T.C. Kimlik numarası bilgileri alınmamaktadır. 
Ülkemizde, 1985 yılından 15 Mart 2018 tarihine kadar doğrulaması testi pozitif tespit edilerek 
                                                           
1 [Internet] https://www.avert.org/about-hiv-aids/what-hiv-aids Erişim: 25.11.2018. 
2 [Internet] https://www.avert.org/hiv-transmission-prevention Erişim: 25.11.2018. 
3 [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR,479/1-aralik-dunya-aids-gunu.html Erişim: 25.11.2018. 
4 [Internet] http://www.who.int/hiv/data/en/ Erişim: 25.11.2018. 
5 [Internet] http://www.unaids.org/en/resources/909090 Erişim: 25.11.2018. 
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bildirimi yapılan 16,233 HIV (+) kişi ve 1.651 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %79,2’si erkek, 
%20,8’i kadındır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur. Ancak 
lise çağındaki gençlerde de HIV (+) durumunun arttığı bildirilmiştir. Bulaş yoluna göre 
dağılımına bakıldığında, vakaların %49,8’inin cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla 
bulaştığı bildirilen bu vakaların %71,9’unun bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca, vakaların %1,4’ünin bulaşma yolu damar içi madde kullanımı olup 
%47,8’sinin bulaş yolu bilinmemektedir.6,7  

Ülkemizde 1987 yılından beri kan ve kan ürünlerinde HIV virüsü için tarama testi yapılmaktadır. 
Ayrıca organ ve doku nakilleri öncesinde gerekli testler yapılarak HIV geçiş riskini en aza 
düşürmek hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra dövme ve küpe takma işlemi gibi uygulamaların 
temiz ve steril koşullarda yaptırılması, delici, kesici özellikli takıların ortak kullanılmaması, steril 
enjektörlerin tek kullanımlık olup her hasta için ayrı enjektör kullanılmasıyla da HIV bulaşma 
riski azaltılabilir.8 

1 Aralık Dünya AIDS günü, 1988 yılından beri farklı bir temaya dikkat çekmekte olup bu yıl 
30.yılını kutlayacaktır. Her yıl Birleşmiş Milletler, hükümetler ve sivil toplum örgütleri o yılın 
temasıyla ilgili kampanyalar oluşturarak bu konuya dikkat çekmeye çalışmaktadır.9 
 
2018 yılının teması ‘’Durumunu Bil (Know your status)’’ olarak belirlenmiştir. 1988’den beri 

AIDS hakkında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Şu an dünyada her 4 kişiden 3’ü HIV pozitif 

olmanın neyi belirttiğini bilmektedir, ancak UNAIDS raporuna göre bu konuda hala alınması 

gereken çok yol vardır. HIV testi olmakla, tedavinin yaygınlaştırılması ve HIV ile yaşayan 

herkesin sağlıklı ve üretken yaşayabilmesi için gereklidir. HIV testine ulaşmada birçok engel 

hala devam etmektedir. Damgalanma ve ayrımcılık hala insanların HIV testi olmasına engel 

olabilmektedir. HIV testlerinin gizliliği, hala endişe konularından biridir. Birçok kişi hasta 

olduktan veya belirti verdikten sonra test yaptırmaktadır. HIV testine erişimin genişletilmesi 

için birçok yeni yol vardır. Kendi kendine test, toplum tabanlı test ve birden fazla hastalıkla 

beraber uygulanabilen test, insanların HIV durumlarını bilmelerine yardımcı olmaktadır. HIV 

testi programları genişletilmelidir. Bunun için, politik istek ve yatırımların yanı sıra HIV testine 

yönelik, ölçeklendirilmiş yeni ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır.10 

Son olarak; HIV olma durumunu öğrenmekten korkulmamalı, sağlıklı yaşam ön planda 
tutulmalıdır. 

                                                           
6 [Internet] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/862-hiv-aids/1135-h%C4%B1v-aids-istatislik.html 
Erişim:27.11.2018. 
7 [Internet] http://www.haberekspres.com.tr/saglik/turkiyedeki-aidsli-sayisi-belli-oldu-h114145.html Erişim: 27.11.2018. 
8 [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR,1722/basin-aciklamasi.html Erişim:25.11.2018. 
9 [Internet] http://www.who.int/news-room/events/detail/2018/12/01/default-calendar/world-aids-day Erişim:25.11.2018. 
10 [Internet] http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme 
Erişim:25.11.2018. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/862-hiv-aids/1135-h%C4%B1v-aids-istatislik.html
http://www.haberekspres.com.tr/saglik/turkiyedeki-aidsli-sayisi-belli-oldu-h114145.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,1722/basin-aciklamasi.html
http://www.who.int/news-room/events/detail/2018/12/01/default-calendar/world-aids-day
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme

