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HIV Alanındaki STK’lar 

• HIV pozitifler ve yakınları  

• Sağlık çalışanları  

• Cinsiyet ve cinsel yönelimler 

• Gençlik ve öğrenciler  

• Üreme ve cinsel sağlık 

• İnsan hakları (sığınmacı ve mülteciler) 

 



HIV Çalışmalarının Genel Çerçevesi 

Önleme 

Bakım Destek 

Tedavi 

GIPA 

Principles 



 

HIV Pozitifler ve Yakınları Önleme 

Çalışmalarına Nasıl Katkılar Sunuyor (I) 

  Akran danışmanlığı ve ilişkili uzman 
danışmanlıkları 

 

- Fiziksel, ruhsal, sosyal ve hukuksal yönlerden 
güçlendirme ve tedaviye uyumun arttırılması 
(sürdürülebilir başarılı tedavi = önleme) 

 

- Korunmanın önemi ve gerekliliği (önleme) 

 

- Tedaviye erişim sorunu olanlara ilaç desteği 
(önleme) 

 

 

 



Gaylerin Tanı Sonrası Riskli Cinsel 

Davranışları Araştırması 

   “This is one of the first behavioural surveys to try 

and capture HIV-positive men’s changes in 

behaviour post-diagnosis since universal 

treatment started to be recommended, and it 

finds a significant role in support from HIV-

positive peers (and only them – not regular 

friends, partners, family or doctor).” 

 
Kaynak: http://www.aidsmap.com/How-do-gay-men-diagnosed-with-HIV-

change-their risk-behaviour/page/3053563/ 
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HIV Pozitifler ve Yakınları Önleme 

Çalışmalarına Nasıl Katkılar Sunuyor (II) 

• HIV şüphesi olanlara danışmanlık ve test 

hizmetleri (anonim ve ücretsiz) 



 

HIV Pozitifler ve Yakınları Önleme 

Çalışmalarına Nasıl Katkılar Sunuyor (III) 

 
Farkındalık ve savunuculuk çalışmaları 

 

-1 Aralık etkinlikleri, 

 

-Medya mensupların 

eğitimi, olumlu haberlerin 

teşviki, negatif haberlere 

müdahale,  

 

-Kamu ve diğer STK’lar ile 

ilişkiler, 

 

-Akademik çalışmalar katkı, 

 

-Hak ihlallerini raporlama, hukuki 

destekler ve çalışmalar 
 





Bir Çuval İnciri Berbat Etme Sanatı 



HIV Pozitifleri ve Yakınlarını Temsil Eden 

STK’lar Epidemiyolojinin Önlenmesinde 

Nelere Odaklanmalı 
 

• Alandaki boşlukları doldurmak için tanı almış HIV pozitiflere ve yakınlarına sunacağı 
hizmetleri ihmal etmemeli (danışmanlıklar, eğitimler ve savunuculuk) 

 

• Korunma araçlarının kullanımının sağlanması için daha fazla çaba sarf etmeli 
(kondom, PREP, PEP) 

 

• Daha yoğun medya çalışmalarıyla farkındalığın arttırılması ve ayrımcılığın 
azaltılmasına katkı sunmalı 

 

• Kamu, özel sektör, HIV takibi yapan doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanları ve 
alandaki STK’lar ile iş birlikteliklerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmeli 

 

• Türkiye’de bulunan herkesin HIV tedavisine erişimindeki sorunların çözülmesine katkı 
sağlamalı  

 

• Anonim ve ücretsiz HIV testinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamalı 

 
 

 

 

 

 

 



Diğer STK’lar neler yapabilir  -I-  

Sağlık Çalışanları STK’ları;  

 

• HIV pozitiflerin tedaviye uyumunun ve korunma bilincinin arttırılması, yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi için HIV pozitifleri temsil eden STK’lar ile daha fazla işbirliği (GIPA principles) 

 

• Tıp eğitiminde HIV tanı ve tedavisi konusunda güncel bilgilerin daha geniş zaman ayrılarak 
aktarılması (tıp etiği) 

 

• Enf. doktorlarına meslek içi eğitimleri 

 

• Diğer branşlardaki doktorlara ve yardımcı sağlık personeline yönelik daha yoğun eğitim 
çalışmaları 

 

• Daha fazla bilimsel çalışma üretimi 

 

• Medyanın daha etkin kullanımı 

 

• Kapsamlı izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına katkı 

 

• Anonim ve ücretsiz HIV testinin yaygınlaştırılmasına katkı 

 

 

 

 



Diğer STK’lar neler yapabilir  -II- 

Cinsiyet, cinsel yönelim ve gençlik ve diğer STK’lar; 

 

• HIV’i ve bu alandaki çalışmaları daha fazla sahiplenme katkı sunma 

ve işbirliği yapma 

 

• Hedef gruplarını bu konuda bilgilendirme ve HIV testine yönlendirme 

 

• Hedef grup içinde HIV pozitiflere yönelik ayrımcılıkları azaltma 

 

• Anonim ve ücretsiz HIV testinin yaygınlaştırılmasına katkı 

 

 

 

 

 

 

 

 



STK’ların Varlıklarını ve Önlemedeki Rolünü 

Zorlaştıran Unsurlar 

 

• İnsan kaynakları (çekinme, zaman 

ayıramama, toplumsal duyarlılığın azlığı)  

 

• Finansal kaynaklar (kamunun, özel 

sektörün ve bireysel desteklerin 

yetersizliği) 




