
EMIS                   EMIS  eşcinsel erkekler, biseksüel erkekler ve diğer  
erkeklerle seks yapan erkekler hakkında yapılan en büyük çok dilli uluslararası 
araştırma. Bu toplum raporu size Erkeklerle Seks Yapan Erkekler Avrupa İnternet 
Araştırması 2017 (EMIS) hakkında geribildirimde bulunmak istediğimiz pek çok 
rapordan ilkidir. Bu araştırma Kasım 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasında aktifti. 
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134.000 Katılımcı
EMIS 2017 gibi çok uluslu bir araştırma sizin katılımınız olmadan mümkün 
olamazdı. Avrupa’da yaşayan 128,000 ve Kanada’da yaşayan 6,000den fazla 
erkek araştırmamıza katıldı. Avrupa’da yaşayan erkeklerle seks yapan tüm 
erkeklerin %2 kadarından fazlasının EMIS 2017’ye katıldığını tahmin ediyoruz. 

Aldığımız en yüksek katılım oranları Malta, Norveç, İsveç, İrlanda, ve 
İsviçre’dendi. 1. Grafik 49 ülke arasında araştırmaya katılım oranlarındaki 
farklılıkları göstermektedir.

49  Ülke
EMIS 2017, yalnızca Avrupa Birliği 
ülkelerinde değil, Norveç, İzlanda, İsviçre, 
Balkan ülkelerinin tamamı, Türkiye, 
Lübnan, İsrail, Moldova, Belarus, Ukrayna, 
Rusya’nın tamamı ve Kanada da dahil 
olmak üzere toplamda 49 ülkede yapıldı.

www.emis2017.eu

Örneklem büyüklüğü
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Katılım oranları ve örnek hacimleri

„SIZ KIMSINIZ?“ 
Sizinle ilgili çeşitli sorular sorduk ve işte sizin yaşınız, cinsiyet kimliğiniz, ilişki,  
açılma ve HIV durumlarınız hakkında bazı bilgiler:

• Katılımcıların %10’u HIV tanısı aldığını bildirdi.

•14 ile 89 yaş aralığında yer alan katılımcıların   
   yarısı 35 yaşın altındaydı.

• Katılımcıların Avrupa’dan  1%  
  1’i ve Kanada’dan 2% si trans erkeklerdi.

• Katılımcıların %1 Avrupa’ya veya Kanada’ya mülteci ya   
   da sığınmacı olarak geldi.

• Avrupa’da da Kanada’da da katılımcıların yarısı bir  
   ilişki içindeyken diğer yarısı ilişki içinde değildi.

• Katılımcıların Avrupa’da %41’i ve Kanada’da %48’i  
    tanıdığı neredeyse herkese açılmış (cinsel  
    yönelimini açıklamış)

Bu başarı büyük 
bir destek saye-

sinde mümkün 
oldu

PlanetRomeo, Grindr, Hornet, ve pek çok farklı 
uygulama araştırmamızın görünürlük kazanmasına 

yardımcı oldu. Aynı zamanda pek çok eşcinsel/LGBTI, 
HIV ve cinsel sağlık kuruluşunun da destegini aldık. 

Bu başarıya hep birlikte sizin sayenizde ulaştık. 
Bu araştırmanın çevrildiği her dilden hepinize 

TEŞEKKÜRLER!



Prezervatif bilgisi: 
HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın 
geleneksel yöntemi prezervatiftir. Prezervatif genelde kauçuk 
lateksten yapılmış, anal seksten önce penise takılan bir 
bariyerdir. %97 biliyor: Cinsel ilişki boyunca prezervatifin  
doğru kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıkları (HIV dahil) 
kapma ve bulaştırma riskini düşürür.

CONDOM

B=B bilgisi 
(Belirlenemeyen = Bulaştırmayan)

 
HIV pozitif bireylere uygulanan etkili bir HIV tedavisi, virüsün 
bulaşmasını engeller. %57 biliyor: Etkili bir tedavi gören HIV 
pozitif bir birey (viral yükü belirlenemeyen seviyede olarak da 
bilinir) seks sırasında virüsünü başkasına bulaştıramaz.

B=B

Malta
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% olarak B=B bilgisi
2. Grafik B=B bilgisinin Avrupa’da nasıl farklılık 
sergilediğini gösterir. B=B bilgisinin en yüksek olduğu 
ülkeler azalan sıralama ile Danimarka, Birleşik Krallık, 
Lihtenştayn, Isviçre, Hollanda, İzlanda, İsrail, İsveç,  
Letonya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Kanada, ve 
Belçika’dır.

Kanada

PrEP bilgisi 
(Temas-Öncesi Profilaksi)

HIV negatif bir erkek olarak iki etken maddesi olan bir  
HIV ilacı alarak kendinizi HIV’den koruyabilirsiniz. %51 biliyor:  
Temas-Öncesi Profilaksi (PrEP) HIV olmayan birinin, HIV 
olmasını önlemek için seksten önce ve de sonra hap  
almasını içerir.

EMIS 2017 EMIS-2017 Sigma Research (Londra) tarafından 
yapılmış ve Avrupa Birliği’nin 2014-2020 Sağlık Programı tarafından finanse 
edilmiştir.
Kanada katılımı,Kanada Kamu Sağlığı Kurumu tarafından finanse edilmiştir.  
Bu raporun Türkçe versiyonu Sami Sarper YAZICILAROĞLU ve Pozitif Yaşam Derneği 
tarafından hazırlanmıştır.
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% olarak PrEP bilgisi3. Grafik bu bilginin Avrupa ülkeleri arasında nasıl 
farklılık gösterdiğini öne çıkarır. PrEP bilgisinin en 
yüksek olduğu ülkeler (azalan sıralama ile) Birleşik 
Krallık, Kanada, İrlanda, Hollanda, Fransa, İsrail, 
Norveç, İzlanda, ve Malta’dır.
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PrEP bilgisi 

PrEP bilgisi

Malta

«Güvenli Seks 3.0»  
Bilgisi

Güvenli Seks 3.0 
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