
 

 

 

 

 

 

 

 

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 

ANKARA DESTEK MERKEZİ 

HAK İHLALLERİ RAPORU - 2 
 

 

 

 

 

Hazırlayan 

Av. Şeyma Nur Topaloğlu 

Hukuki Danışman 

Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi 

ANKARA 2020 

 

 

Bu belge, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve 
İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen “Toplum Merkezleri ve Yerel 

İnisiyatifler Projesi (CLIP)” kapsamında hazırlanmıştır. İçeriği, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen 
insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır ve görevlendiren kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

 

 

 



 

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 

ANKARA DESTEK MERKEZİ, HAK İHLALLERİ RAPORU -2 

1 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

Kısaltmalar……………………….………………………………………………………………….…………………………..2 

Özet………………………………………………………………………………………………………………….……….……..3 

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………….3 

Yöntem……………………………………………………………………………………………………………………..…..…4 

Hukuki Danışmanlıklarda Tespit Edilen Hak İhlalleri……………………………………….……….…….….4 

Hukuki Bilgi Verilen Ancak Hak İhlali Tespit Edilmeyen Vakalar………………………….……..….…..6 

Sonuç ve Değerlendirme…………………………………………………………………………………………....……10 

Kaynakça…………………………………………………………………………………….………………….………..….….13 

 

  



 

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 

ANKARA DESTEK MERKEZİ, HAK İHLALLERİ RAPORU -2 

2 

 

KISALTMALAR 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) 

AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

BM: Birleşmiş Milletler 

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü  

E.: Esas 

HHY: Hasta Hakları Yönetmeliği 

HIV: Human Immunodeficiency Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) 

HIV+: Human Immunodeficiency Virus Positive (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Pozitif) 

ILO: International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

IOM: International Organization for Migration (Uluslararası Göç Örgütü) 

İHEB: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  

KRG: Key Refugee Groups (Kilit Mülteci Grupları) 

MD.: Madde 

MEDULA: Medikal Ulak Sistemi 

s.: Sayfa 

S.: Sayı 

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu 

TC: Türkiye Cumhuriyeti 

TCK: Türk Ceza Kanunu 

TL: Türk Lirası 

TTB: Türk Tabipleri Birliği 

UNAIDS: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS 
Programı) 

WHO: World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) 
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A. Özet 

Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi olarak HIV ile Yaşan Kişilere Yönelik Destek 

Mekanizmalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında tespit edilen hak ihlallerinin yayımlandığı ikinci 

rapor, 2020 Mart ve Nisan aylarında tespit edilen hak ihlallerini kapsamaktadır. Tüm dünyayı sarsan ve 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde de baş gösteren Covid-19 salgın döneminde yazılan bu 

raporda, HIV ile yaşayan kişilerin salgın döneminde karşılaştığı hak ihlalleri raporlanmıştır. Raporun 

önemli bir kısmı hak ihlali tespit edilmeyen ancak hukuki bilgi talep edilen konulara ilişkindir. Bu 

verilerin özelliği, salgın döneminde günlük yaşama dair birçok uygulamanın değişmesi karşısında HIV 

ile yaşayan kişilerin hak ihlaline uğramamak adına hukuki bilgi almak için derneğimize başvurmuş 

olduğunu yansıtmasıdır. Günlük hayatın durduğu, hastaneler dahil birçok kuruma insanların gidiş 

gelişinin kısıtlandığı salgın günlerinde HIV ile yaşayan kişiler hakkında herhangi bir yasal düzenleme 

yapılmamış ve salgın süreci bu kişiler açısından bir nebze daha zor hale gelmiştir. Kişisel verilerin 

paylaşılmasında hukuka uygunluk nedenleri arasında zorunluluk halinin de olduğu su götürmez bir 

gerçektir.1 Ancak kişisel verilerin gizliliği HIV ile yaşayanlar için kritik önem arz etmekle birlikte, salgın 

sırasında ve sonrasındaki özellikle çalışma yaşamlarını ciddi düzeyde etkileyecek niteliktedir. Salgından 

korunması gereken kırılgan grup olan HIV ile yaşayan kişilerin, çalışma hayatında izin alabilmek için 

kendilerini ifşa etmek zorunda bırakılması hukuki anlamda dönülmeyecek nitelikte ağır sonuçlar 

doğurmuştur. Tıp dünyasının temel ilkelerinden biri olan zarar vermeme ilkesi gereği HIV ile yaşayan 

kişilerin sağlık bilgilerinin açığa çıkarılması, ayrımcılık ve damgalama ile karşılaşmalarına sebep olacağı 

için tıp etiğine aykırılık doğurmaktadır.2 Dolayısıyla bu raporun amacı; Türkiye’de olağan zamanlarda 

dile getirilen bir sorun olan HIV hakkında mevzuat eksikliğinin yanı sıra olağanüstü dönemlerde de 

yapılan düzenlemelerde HIV ile yaşayan bireylerin yok sayılmasının yol açtığı hak ihlallerinin 

gösterilmesidir. 

 

A. Abstract 

The second violation of rights report prepared by Positive Living Association Ankara Support Center, as 

part of Enhancing Supporting Mechanisms for People Living with HIV project, includes data collected 

within March and April 2020. This report covers the violation of rights which people living with HIV 

were exposed during the Covid-19 pandemic. The first COVID-19 case in Turkey was diagnosed on 11 

March 2020. The essential part of the report relates to issues where no violation of rights was detected 

but legal information was requested, which reflects the need of legal advice for people living with HIV 

in order prevent from their rights being violated. Since March, the daily life has nearly stopped and the 

curfew regulations limited people to visit institutions and hospitals, which resulted with more 

difficulties for the people living with HIV.  There were no legal arrangements taken in place for people 

living with HIV, which became a challenge. It is fact that force majeure is one of the lawfulness reasons 

for sharing of personal data. However, privacy of personal data is extremely important for people living 

with HIV and any violation of privacy will affect their future employment. People living with HIV are a 

vulnerable group who should be protected from the pandemic. Having to disclose their HIV statuses to 

employers in order to be excused from work, has serious irreversible consequences in the legal sense. 

                                                           
1 Hakeri, Hakan; Tıp Hukuku, s.546, Ankara, 2020 
2 Sert, Gürkan, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları, s.249, Ankara, 2019 
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Nonmaleficence is one of the fundamental principles of medicine ethics and it is clearly violated by 

failing to protect the personal data of people living with HIV who will suffer further discrimination and 

stigmatization as a result. Hence, the purpose of this report is both to emphasize the lack of legislation 

in relation to HIV and the absence of protective legal mechanisms causing people living with HIV to be 

ignored during extraordinary times. 

 

B. Yöntem 

Bu raporda kullanılan vaka bilgileri Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi’ne başvuran 

danışanlara verilen danışmanlıklar sürecinde tespit edilmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan 

hak ihlalleri telefon ile yapılan görüşmeler sırasında tespit edilmiştir. Danışanlarımızın gizliliğini 

korumak amacıyla danışanlarımız hakkında hiçbir kişisel bilgiye raporda yer verilmemiştir. 

 

C. Hukuki Danışmanlıklarda Tespit Edilen Hak İhlalleri 

Vaka 1: Danışan tanı aldığı gün tanıyı açıklayan doktorun “sen AIDS’sin” şeklinde konuşması sebebiyle 

fenalaşıp bayıldığını, intihar etmeyi planladığını belirtti. Hekimin bu sözlerinden rahatsızlık duyduğunu 

söyledi. Daha sonra HIV ve AIDS arasındaki farkı öğrendiğinde hayata tekrar tutunduğunu anlattı. 

Hukuki Değerlendirme: Danışana hekimin uyguladığı tavır ayrımcılığa işaret eder. TCK’da (md.122) 

düzenlenmiş olan bu maddeye dayanarak hekim hakkında suç duyurusunda bulunabileceği danışana 

anlatıldı. Bunun yanında Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (md.14) “Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit 

vererek teselli eder.” İfadesi yer almaktadır. Hekimin hastasına “sen AIDS’sin” diyerek umutsuzluğa 

sürüklemesi bu hükme aykırılık teşkil eder. Kaldı ki danışan AIDS evresinde değildir. Hekimin bilgi verme 

yükümlülüğü Hasta Hakları Yönetmeliği (md.18) tarafından düzenlenmiştir. Bilginin doğru ve net olması 

gerekir. Bu unsurlar danışana açıklanmış ve hastanenin Hasta Hakları Birimi’ne şikayet edebileceği, 

Sağlık Bakanlığı ve Tabip Odasına şikayette bulunabileceği anlatılmıştır. Ancak danışan olaylardan 

olumsuz etkilenmesi sebebiyle şikayet yoluna başvurmak istememiştir. 

Vaka 2: Danışan derneğe ulaşmadan yaklaşık 1 yıl önce tanı almış ve tedaviye başlamıştır. İlk kontrolleri 

yapıldığında danışanın viral yükü belirlenemez seviyeye inmiş ve kanında virüs saptanamaz duruma 

gelmiştir. Hekiminin eksik bilgi vermesi sebebiyle danışan kanında virüs saptanamamasını şifa bulması 

olarak algılamış ve ilaç kullanmayı bırakmıştır. Sonrasında sağlık problemleri baş gösterdiği için 

hastaneye başvurduğunda tekrar test yapılmış ve pozitif çıkmıştır.  

Hukuki Değerlendirme: Hasta Hakları Yönetmeliği’nde hekimin hastasına bilgi vermesinin usulü 

açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe göre “Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer 

verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir.” Yani 

hekim hasta ile konuşurken tıbbi dilden uzak ve kişinin anlayabileceği dilde konuşmak zorundadır. 

Danışana bu hükümden bahsedilerek bilgi verme yükümlülüğünün tam ve doğru bir şekilde yerine 

getirilememesi sebebiyle hekimi hastanenin Hasta Hakları Birimi’ne, Sağlık Bakanlığı’na ve Tabip 

Odası’na şikayet edebileceği danışana anlatılmıştır. Ancak danışan şu an için bir şikayet yoluna gitmek 

istemediğini belirtmiştir.  
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Vaka 3: Covid-19 salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede3 “kronik hastalığı 

olan vatandaşlara” getirilen sokağa çıkma yasağı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Tarafından 

yayımlanan4 yazısında “bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, 

obezite ve diabet, kalp ve damar hastaları, organ nakli olanlar kronik hastalar”ın 16 Mart 2020 

tarihinden sonra belirlenen sürelerde idari izinli sayılacağı açıklanmıştır. Bu açıklamalara dayanarak 

kamu kurumunda görev yapan danışan HIV’in kronik bir rahatsızlık olması sebebiyle idari izne ayrılmak 

istemiştir. Ancak sağlık raporunu işyerine ibraz ederken hastalığının isminin görünmesini 

istememektedir. Damgalama ve ayrımcılığa çokça maruz kalan HIV ile yaşayan bireyler için mahremiyet 

çok önemlidir. Bu sebeple danışan sağlık raporunu ibraz ederken ifşa olmayı göze almak 

istememektedir.  

Hukuki Değerlendirme: Görüşme ve araştırmalarımız sonucunda danışan “enfeksiyon hastalıkları 

kliniğinde kronik enfeksiyon tedavisi görmektedir” yazılı bir sağlık raporu almış ve bunu kuruma 

iletmiştir. Kurum tarafından kabul edilmeyen sağlık raporunda hastalık isminin ve kodunun belirtilmesi 

gerektiği, raporların onay için İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilmiştir. Danışanın bu beyanı 

üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışma yapılmış, kod bulunmayan raporların da kabul edilmesi ve kişisel 

bilgilerin salgın döneminde de korunmasının önemine dair dilekçe ibraz edilmiştir. Süreç takip 

edilmektedir.  

Vaka 4: Danışan cerrahi operasyon öncesi kan tahlilleri yapılırken hekimine HIV pozitif olduğunu 

söylemiştir. Bunun üzerine hekimi tüm işlemleri durdurup ameliyatı iptal etmiştir. Hekim ile yapılan 

telefon görüşmesinde hekim, Covid-19 salgını sebebiyle elektif ameliyatların iptalinin hekimin 

inisiyatifine bırakıldığını ve “hasta AIDS’li olduğunu bana hiç söylemedi” cümlesini kullanarak ifade 

etmiştir. HIV ile yaşayanların Covid-19 kapsamında daha büyük risk altında olduğunu ve bu riski almanın 

danışan açısından uygun olmadığını ifade etmiştir. Danışan ise bir an önce ameliyat olup ilgili 

şikayetlerinin sona ermesini arzu etmektedir.  

Hukuki Değerlendirme: Öncelikle belirtmek gerekir ki danışan hekimin belirttiği gibi AIDS evresinde 

değildir. AIDS ve HIV aynı şey değildir ve hekim hasta ilişkisinde doğru bilginin önemi çok büyüktür. 

İkinci olarak Dünya Sağlık Örgütü ve UNAIDS HIV ile yaşayan kişilerin Covid-19 açısından özel bir risk 

grubu olmadığını ifade etmiştir.5 Buna rağmen ameliyatı iptal etme inisiyatifi hekimin elindedir ancak 

burada hakkın kötüye kullanılması ihtimali doğmaktadır. Bu şüphenin giderilmesi adına danışana hekim 

ile ilgili Hasta Hakları Birimi’ne, Tabip Odasına ve Sağlık Bakanlığı’na bir bildirim yapabileceği 

anlatılmıştır. Danışan başka bir hekim ile görüşüp ameliyat olmuş, şikayete gidip gitmemek konusunda 

henüz kararını vermediğini dile getirmiştir.  

 

 

 

                                                           
3 İlgili genelge https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-
genelgesi 
4 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 13.03.2020 tarihli E.12362 sayılı yazı 
5 UNAIDS What People Living With HIV Need To Know About HIV and Covid-19 
https://www.unaids.org/en/covid19 

https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi
https://www.unaids.org/en/covid19
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D. Hukuki Bilgi Verilen Ancak Hak İhlali Tespit Edilmeyen Vakalar 

Covid-19 salgını süresince HIV ile yaşayan kişilerin hak ihlaliyle karşılaşmalarından daha çok bir hak 

ihlaline uğramamak için derneğimize başvurduğu verisi göze çarpmaktadır. Normal şartlar altında HIV 

ile yaşayan kişilerin sağlık raporları yıllık düzenlenir. İlaçlar ise 3 aylık periyodlar halinde reçete edilir. 

Covid-19 salgını süresince Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı düzenlemeler 

neticesinde kronik rahatsızlığı olanların reçete için sağlık kurumlarına başvurmamasını sağlamak 

amacıyla yıllık raporu ibraz ederek eczanelerden sağlık sigortası kapsamında ilaç temin edebileceğine 

dair genelge yayımlanmıştır.6 Bu uygulamanın süresi 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. HIV de 

kronik hastalıklar listesinde bulunduğu için bu uygulama HIV ile yaşayan danışanlarımızı da 

ilgilendirmektedir. Hastaneye acil işlemler dışında gidiş gelişin kısıtlanması, günlük hayatın, sosyal 

hayatın hatta çalışma hayatının salgın sebebiyle durması karşılaşılan hak ihlallerinin sayısında azalmaya 

sebep olsa da; HIV ile ilgili hiçbir genelgede düzenleme yapılmadığı için HIV ile yaşayan kişiler özellikle 

çalışma hayatında nasıl adım atması gerektiği ile ilgili danışmanlık alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu 

konuda danışmanlık ihtiyacı duyulan konular aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

 

Vaka 1: Evlilik için gerekli belgeleri toplama sürecinde olan danışan, HIV pozitif olmasının evlenmesine 

engel teşkil edip etmeyeceği konusunda danışmanlık almıştır.  

Hukuki Danışmanlık: Danışana HIV’in evliliğe engel teşkil eden hastalıklar arasında olmadığına dair bilgi 

verilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (madde 123) “Frengi, belsoğukluğu ve yumuşak şankr ve 

cüzzama ve bir marazı akliye müptela olanların evlenmesi memnudur. Bu hastalıklar usulü dairesinde 

tedavi edilip sirayet tehlikesi geçtiğine veya şifa bulduğuna dair tabip raporu ibraz olunmadıkça 

musapların nikahları aktolunmaz.” şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme ile Türkiye 

                                                           
6 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 14.03.2020 Tarihli Duyurusu 
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Cumhuriyeti’nde evliliğe engel teşkil edebilecek hastalıkların sıralı sayma yoluyla açıklandığını 

söylemek mümkündür. HIV bu hastalıklar arasında yoktur ve sonradan yapılan değişikliklerle de dahil 

edilmemiştir. Buna dayanarak HIV’in evliliğe engel teşkil etmediğini söylemek yerinde olur. 

Vaka 2: Danışan HIV ile yaşayan kişilerin özel sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayacağı konusunda bilgi 

talep etmiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Özel sağlık sigortalarında poliçe imzalanırken “teminat dışı kalan haller” listesinde 

HIV’e bağlık hastalıklarla ilgili tanı, tetkik, tedavi ve komplikasyon giderleri de sayılır. HIV ile yaşayan 

kişiler özel sağlık sigortası yaptırabilirler ancak HIV ile ilgili tanı, tetkik ve tedavi giderlerini özel sigorta 

kapsamında yaptırmaları mümkün değildir.  

Vaka 3: Yabancı uyruklu olan, Türkiye’ye düzenli yollarlar gelmiş ve ikametgah izni ile uzun zamandır 

Türkiye’de yaşayan danışan ilaca erişim ve sağlık sigortası ile ilgili bilgi aldı.  

Hukuki Danışmanlık: Yabancıların genel sağlık sigortasına başvurabilmesi için Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (md.52/b) “Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma 

hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı 

sayılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de 1 yıl 

boyunca ikametgah izni ile kalmaları durumunda aylık prim miktarını ödeyerek genel sağlık sigortası 

yaptırma hakları mevcuttur. Ancak aynı kanunun başka bir maddesinde “kurumca finansmanı 

sağlanmayacak sağlık hizmetleri” (md.64) başlığı altında ”Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık 

sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut 

olan kronik hastalıkları” genel sağlık sigortası kapsamının dışında bırakılmış. Bu durumda HIV ile 

yaşayan kişiler bakımından genel sağlık sigortasının başladığı tarihe kadar kronik hastalık tanısı almamış 

olması şartı aranmaktadır.  

Vaka 4: Sivil Toplum Örgütü’nde sigortalı olarak çalışan danışan, Covid-19 önlemleri kapsamında 

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarından kronik rahatsızlığı olan kişilerin idari izinli sayılacağı 

yönünde çıkarılan genelge sonrasında, evde çalışma izni veya idari izin alma hakkının olup olmayacağı 

konusunda bilgi almak istemiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Danışan kronik hastalığı olması sebebiyle işyerine sağlık raporu ibraz ederek 

işverenden evde çalışma izni veya idari izin talep edebilir ancak işveren bu izni vermekle kanunen 

yükümlü değildir. Zira Cumhurbaşkanlığı genelgesi yalnızca kamu çalışanları için düzenlenmiştir. Bunun 

yanında danışan sağlık raporunu ibraz ederken hastalık isminin yazılı olmasını da istememektedir. 

Damgalama ve ayrımcılık ile karşılaşma riskini almaktan kaçınmaktadır. Danışan ile yapılan görüşmeler 

sonucunda, “enfeksiyon hastalıkları kliniğinde kronik enfeksiyon tedavisi görmektedir” ibaresini içeren 

ancak hastalık ismi içermeyen raporu işyerine ibraz etmiş ve işyeri danışana evde çalışma izni vermiştir.  

Vaka 5: Çeşitli sağlık problemleri olan danışanımız HIV ile yaşıyor olmasının malulen emeklilik için 

yeterli bir kriter olup olmadığı konusunda bilgi almak istemiştir. 

Hukuki Danışmanlık: Malulen emekli olabilmek için gerekli şartlar kanunda sayılmış olup ilk ve en 

önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Diğer bir 

husus; kişinin en az 1.800 gün prim ödemesi veya prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne 

tamamlaması gerekmektedir. Görüldüğü üzere malulen emeklilik için sayılan şartlarda ayrıca herhangi 

bir hastalık özel olarak sayılmadığı gibi HIV statüsü de özel olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla malulen 
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emekli olabilmek için HIV statüsünden bağımsız olarak kanunda sayılan şartların olup olmadığına 

bakılmalıdır. 

Vaka 6: Yabancı uyruklu olan, Türkiye’de 3 yıldır ikametgah izni ile kalan danışan ilaçlarını normalde 

vatandaşı olduğu ülkesine gidiş geliş yaparak, oradan temin etmektedir. Covid-19 salgını sebebiyle 

ülkesine gidemeyen danışana hekimi ilaçlarını posta yoluyla göndermiştir. Ancak gümrükten ilaçların 

geçebilmesi için Türkiye’deki bir hastaneden hastalığa dair rapor alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Danışan HIV pozitif olduğu hastanede tespit edilirse sınır dışı edileceği konusunda endişe duymuştur 

ve bu konuda bilgi talep etmiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Danışana HIV ile yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri için HIV’in 

tek başına bir etken olmadığı konusunda bilgi verildi. Avrupa Sosyal Hakları Komitesi’nin 

değerlendirmelerine göre bulaşıcı hastalık ve HIV tek başına sınır dışı edilme gerekçesi olamaz. Sınır 

dışı edilme işleminin kamu sağlığı nedenine dayanması ancak sınır dışı edilecek yabancının uygun 

tedaviden kaçınması ve bu durumun kamu menfaatini tehdit etmesi koşuluyla haklı kabul 

edilebileceğine dair kararları mevcuttur.7 Danışana bu bilgiler ışığında HIV ile ilgili rapor almasının sınır 

dışı edilmesine etki etmeyeceği konusunda ayrıntılı bilgi verildi.  

Vaka 7: Medula sistemini Enfeksiyon Hastalıkları Hekiminden öğrenen danışan, sistem ile ilgili bilgi 

almak ve bilgilerini gizlemek için yapması gerekenler hakkında bilgi talep etmiştir. 

Hukuki Danışmanlık: Medula sistemi hastaneler ve eczaneler arasında bilgi akışını sağlayan bir 

sistemdir. Sisteme hekimler ve eczacıların giriş yetkisi vardır. Bilgilerin gizli kalması, danışanın aldığı 

ilaçlara dair bilgilerinin herhangi bir hekim veya eczacı tarafından görüntülenememesi anlamına 

gelmektedir. Danışana sistemdeki bilgilerini kapatması için bulunduğu ilin Sağlık Sosyal Güvenlik 

Merkezi’ne konu ile ilgili dilekçe ibraz etmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.  

Vaka 8: Yeni tanı almış, üniversite öğrencisi olan danışan Genel Sağlık Sigortası başvurusu yapmak için 

bilgi almak istemiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Genel Sağlık Sigortası başvurusu yapmak için öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı’na başvurup gelir testine girmek gerekir. Sonrasında gelir testi sonuçlarına göre kişi 

makul bir prim ödemesi şartıyla (2020 yılı için aylık 88,29 TL) GSS kapsamına alınır. Danışana süreç ile 

ilgili bilgi verildi.  

Vaka 9: Yabancı ülke vatandaşı olan ve Türkiye’ye tatil amacıyla turist vizesi ile gelmiş olan danışan ve 

kendisi gibi HIV ile yaşayan eşi, Covid-19 salgınına bağlı olarak uçuşların yasaklanması kararı sebebiyle 

ülkesine dönüş yapamamaktadır. Yanında yeterince HIV tedavisi ilaçlarını getirmemiş olan danışan ilaca 

nasıl erişeceği ile ilgili bilgi almak istemiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Seyahat sigortası olan danışanların HIV tedavisinde kullanılan ilaçları sigorta 

kapsamında temin edilememektedir. İlaçların doktor onayı olmadan eczaneden temini mümkün olsa 

da, danışanlara doktor kontrolünden geçmeleri önerilmiştir. Bunun yanında yabancı uyruklu kişilerin 

ilaca erişimi konusunda kısıtlı düzenleme olması sebebiyle danışanların ilaçlarını ücretsiz olarak temin 

                                                           
7 Çiçekli, Bülent, Avrupa Sosyal Şartının Yabancılara Sağlığı Güvenceler ve Türkiye, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2002, Y. 22, S.1, s.49 
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edemeyeceği anlatılmıştır. IOM’den ilaç talep edilmek üzere danışanlar derneğimizin KRG ofislerine 

yönlendirilmiştir. 

Vaka 10: Danışan HIV’in malulen emeklilik olanağı sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi talep etmiştir. 

Hukuki Danışmanlık: Malulen emekli olabilmek için gerekli şartlar kanunda sayılmış olup ilk ve en 

önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Diğer bir 

husus; kişi, kişinin en az 1.800 gün prim ödemesi veya prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne 

tamamlaması gerekmektedir. Görüldüğü üzere malulen emeklilik için sayılan şartlarda ayrıca herhangi 

bir hastalık özel olarak sayılmadığı gibi HIV statüsü de özel olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla malulen 

emekli olabilmek için HIV statüsünden bağımsız olarak kanunda sayılan şartların olup olmadığına 

bakılmalıdır. 

Vaka 11: Yabancı uyruklu olan ve uzun süredir ikametgah izni ile Türkiye’de yaşayan danışan normal 

şartlar altında vatandaşı olduğu ülkeye gidiş geliş yaparak HIV tedavisini sürdürmekte ve ilaçlarını bu 

şekilde kendi ülkesinden temin etmektedir. Covid-19 önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi 

sebebiyle ülkesine gidemeyen danışan ilaçları Türkiye’den nasıl alabileceği konusunda bilgi almak 

istemiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Danışana öncelikle Türkiye’de 1 yıldan uzun süre kaldığı için Genel Sağlık 

Sigortası’na başvuru hakkının olduğu hatırlatıldı. Ancak GSS’ye tabi olmak istemeyen danışan yalnızca 

salgın süresinde ilaca erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Eczanelerde ücreti mukabilinde 

ilaçların satıldığı danışana anlatılmış ancak danışan maddi durumunun bu ilaçları almasına imkan 

vermediğini ifade etmiştir. Bunun üzerinde IOM’e ilaç desteği için başvuru yapılması adına danışan 

derneğimizin KRG ofisine yönlendirilmiştir.  

Vaka 12: Yabancı uyruklu olan, Türkiye’ye turist vizesi ile gelmiş olan danışan doktor ziyareti döneminin 

geldiği ve kontrollerini yaptırmak üzere doktora gitmesi gerektiğini belirtmiştir. Hastane ve ilaca erişim 

konusunda bilgi talep etmiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Danışana salgında HIV ile yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlık 

otoriteleri tarafından reçete olmaksızın rapor ile ilaç alabilmelerine imkan tanıyan genelgelerin 

yayımlandığı konusunda bilgi verildi. Buna rağmen doktor kontrolünden geçmek isteyen ve maddi 

durumunun ilaçları almak için yeterli olmadığını belirten danışan, IOM’e ilaç yardımı için başvuru 

yapılması adına derneğimizin KRG ofisine yönlendirildi.  

Vaka 13: Danışan maluliyet raporu almış ve maluliyet oranı %76 olarak hesaplanmıştır. Malulen 

emeklilik için hakkı olup olmadığı, HIV pozitif teşhisinin rapora eklenmesinin bir hak kaybına sebebiyet 

verip vermeyeceği konularında bilgi talep etmiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Malulen emekli olabilmek için gerekli şartlar kanunda sayılmış olup ilk ve en 

önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Diğer bir 

husus; kişi, kişinin en az 1.800 gün prim ödemesi veya prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne 

tamamlaması gerekmektedir. Görüldüğü üzere malulen emeklilik için sayılan şartlarda ayrıca herhangi 

bir hastalık özel olarak sayılmadığı gibi HIV statüsü de özel olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla malulen 

emekli olabilmek için HIV statüsünden bağımsız olarak kanunda sayılan şartların olup olmadığına 

bakılmalıdır. Danışan yüzde %60’ın üzerinde maluliyet oranına sahip olması sebebiyle bu şartı 
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sağlamakta ancak prim günleri bakımından bu şartı sağlayıp sağlamayacağı konusunun araştırılması 

gerekmektedir. Prim günü hesabı için danışan SGK’ya yönlendirilmiş, süreç takip edilmektedir.  

Vaka 14: Özel sektörde çalışmakta olan danışan diyabet rahatsızlığı sebebiyle idari izinli sayılmıştır. İş 

yeri hekiminin MEDULA sistemi üzerinden çalışanların kronik hastalıklarının kontrol edileceğini 

öğrendiğinde HIV statüsünün iş yeri tarafından bilinmesini istemediği için MEDULA sistemindeki 

bilgilerini gizlemek adına bilgi talep etmiştir.  

Hukuki Danışmanlık: Danışana MEDULA sistemindeki bilgileri gizlemesi için Sağlık Sosyal Güvenlik 

Merkezi’ne dilekçe ibraz etmesi gerektiği anlatıldı.  

 

E. Sonuç ve Değerlendirme 

2019 yılının son aylarında Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı 

etkileyerek pandemi ilan edilen Covid-19 virüsü ile hâlihazırda tüm dünya mücadele etmektedir. Bu 

süreçte günlük hayata dair birçok rutin değişmiş, bazıları tamamen ortadan kalkmıştır. Örneğin 

ülkemizde 65 yaşın üstünde ve 20 yaşın altında olan kişilerin sokağa çıkması kısıtlanmış, yalnızca 

belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına olanak tanınmıştır. Birçok işyeri, restoranlar, güzellik 

merkezleri gibi işletmeler geçici süre ile faaliyetlerini durdurmuştur. Sosyal hayata dair temelden 

değişim geçirilmiş, insanların evine kapanmak zorunda kaldığı, fiziksel mesafenin hayati önem taşıdığı 

bir dönemden geçmekteyiz. Bu durumun HIV ile yaşayan kişiler için kendine münhasır etkileri de 

olmuştur. Mart ve Nisan ayları içinde derneğimize gelen başvurular arasında tespit edilen hak 

ihlallerinde ciddi bir düşüş gözlenmektedir. Bunun sebeplerinden bir tanesinin de Gönüllü Test ve 

Danışmanlık Merkezleri’nin salgın sebebiyle faaliyetlerini durdurması olabilir. Her ne kadar UNAIDS gibi 

uluslararası otoriter HIV testi uygulamasının salgın süresince de devam etmesi gerektiğini salık verse 

de8 ülkemizde bu uygulama benimsenmemiştir. Dolayısıyla test merkezlerinin kapatılması tanı alma 

oranını düşürmüş ve dolayısıyla hak ihlali yaşanabilecek senaryolar tümüyle ortadan kalkmıştır. 

Raporumuzda öne çıkan unsur hak ihlali tespitlerinden ziyade hak ihlali tespit edilmediği halde hukuki 

bilgi verdiğimiz vakalardır. Bu vakalarla ilgili istatistiklere raporda yer verilmiş olup, çalışma hakkı ile 

ilgili bilgi almak için derneğimize ulaşan danışanların oranı %20’dir. İçeriğe bakıldığında da aslında HIV 

ile yaşayan insanlardan çalışmak zorunda olan ve aynı zamanda kendini salgından korumak isteyenlerin 

çalışma hakkı ile ilgili soru işaretleri olmuştur. Bu eğilimin sebeplerini irdeleyecek olursak tüm 

insanlığın, karşısında çaresiz ve bilgisiz kaldığı bir salgın sürecinde HIV ile yaşayan kişiler öncelikle kronik 

hastalık sebebiyle risk grubunda olup olmadıklarını tespit etmek ile ilgilendiler. Bilindiği gibi HIV insan 

bağışıklık yetmezliği virüsüdür9 ve tedavi ile baskılanmadığı durumda kişinin bağışık sistemine saldırır. 

Bu bilgiye dayanarak HIV ile yaşayan kişiler Covid-19 salgını karşısında kendilerini daha güvensiz ve 

tehlikede hissetmişlerdir. Ancak gerek Dünya Sağlık Örgütü gerek UNAIDS gibi uluslararası otoriteler 

HIV ile yaşayanların özel bir risk altında olmadıklarını belirtmişlerdir. Konu ile ilgili kafa karışıklığının bir 

diğer sebebi ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kronik hastalıkların yer yer sıralı 

sayılmış, yer yer “kronik hastalıklar” şeklinde bahsetmiş olmasıdır. Bu durumda sokağa çıkma yasağı 

uygulanması bakımından HIV ile yaşayan kişiler kendilerini hangi gruba dahil edecekleri konusunda 

                                                           
8 UNAIDS What People Living With HIV Need To Know About HIV and Covid-19 
https://www.unaids.org/en/covid19 
9 Pozitif Yaşam Derneği, HIV ve AIDS Nedir? https://pozitifyasam.org/hiv-aids-nedir/  

https://www.unaids.org/en/covid19
https://pozitifyasam.org/hiv-aids-nedir/
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ikilemler yaşamışlardır. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 13 Mart 2020 

tarihinde yayımlanan kamu personelinden kronik rahatsızlığı olanların idari izinli sayılacağı 

konusundaki genelgeye göre HIV ile yaşayan kişiler idari izne ayrılabilecek gruba dahil edilmiştir. 

Uygulamada ayrılıklar söz konusu olduğu zaman insanların panik seviyesinde artış meydana gelmiştir. 

Çalışma hakkı konusunda uygulamaya baktığımızda Covid-19 salgını sürecinde kamu kurumlarında 

görev yapan HIV ile yaşayan danışanlarımız hastalık isminin yazılı olduğu raporu kuruma ibraz 

ettiklerinde idari izne ayrılmaya hak kazandılar. Aynı şekilde özel sektörde çalışan danışanlarımız 

bakımından da bu durum çoğunlukla böyle devam etti. Ancak danışanlarımızdan büyük bir kısmı da 

idari izne ayrılabilecekken işyerlerine ifşa olmamak yani damgalama, ayrımcılık ve işten atılma korkusu 

ile sağlık raporu ibraz etmeyip işlerine devam ettiler. Mahremiyet hakkına dayanan bu manzarada HIV 

ile yaşayan kişiler için mahremiyet hakkının önemi bir defa daha ortaya çıkıyor. Bu konuda ulusal ve 

uluslararası çapta bir çözüm belirlenip HIV ile yaşayanların salgın sürecinde damgalama ve ayrımcılığa 

uğramaması için farklı çözüm yolları araştırılması etkili bir çözüm olurdu.  

Bağlantılı olarak malulen emeklilik konusu gündeme gelmiştir. Çalışma hakkıyla aynı oranda malulen 

emeklilik ile ilgili konu gündeme gelmiştir. Malulen emekliliğin tek başına Covid-19 salgını ile ilgili 

olduğu söylenemez ancak bu dönemde gündeme gelmesi ve danışanlarımız tarafından araştırılmasının 

sebebi dünya çapında korku ve paniğe sebep olan salgından kaçınmak çözüm yolları aramak ihtiyacıdır. 

Bunun yanında birçok işyerinin faaliyetini durdurması sonucu işsiz kalan insanların hayatlarını idame 

ettirmek için yeni yollar arayışı içine girmesi de malulen emekliliğin araştırılmasında etkili olmuştur.  

Sağlık hakkı ihlallerinden biri de yabancıların ilaca erişimi konusundadır. Raporda yabancıların ilaca 

erişimine dair yer alan vakalar, “Hukuki Bilgi Verilen Ancak Hak İhlali Tespit Edilemeyen Vakalar” başlığı 

altında işlenmiştir. Bunun sebebi sağlık hakkının ihlal edilebilmesi için öncelikle sağlıkta bir bozulma 

tespit edilmesi (zarar doğması) gerekliliğidir. Ancak HIV enfeksiyonunun yapısı gereği tedaviye 

erişemeyen kişilerin sağlığındaki bozulma anlık olarak meydana gelmemekte, bazen 10 yılı aşan bir süre 

sonunda belirti göstermektedir. Dolayısı ile bugün ilaca erişemeyen bir HIV ile yaşayan bireyin 

sağlığında anlık olarak bozulma görülmese de, bağışıklık yetmezliği sebebiyle uzun vadede sağlığının 

bozulması hatta yaşamını yitirmesi sonucunu olası kılar. Uluslararası birçok mevzuatta sağlık hakkının 

kusursuz bir sağlık talep etme hakkı olarak değil, mümkün olan en yüksek sağlık standardını talep etmek 

olarak açıklandığını görüyoruz.10 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel 

Haklar Uluslararası Sözleşmesi sağlık hakkına özellikle değinmiş ve bu evrensel bir hak olarak 

tanımlamıştır. Ülkemizde HIV tedavisi ve ilaca ücretsiz erişim konusunda GSS ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu sigortaları sayesinde çok büyük problemler yaşanmamasına rağmen yabancıların, özellikle 

düzenli yollarla ülkeye giriş yapmış olan ve ikametgah iznine sahip olan yabancı uyruklu kişilerin, ilaca 

erişimi konusunda büyük eksiklikler mevcuttur. Yabancı uyruklu ve ikametgah izni ile Türkiye’de ikamet 

eden kişiler en az 1 yıl Türkiye’de ikametgah izni ile kalmış olmak şartı ile Genel Sağlık Sigortası’na 

başvurabilme hakkını elde edebilirler. Ancak HIV tedavisinde kullanılan ilaçların sigorta tarafından 

karşılanabilmesi için Genel Sağlık Sigortası yapılmadan önce kişinin HIV teşhisi almamış olması gerekir. 

Aksi takdirde kişinin Genel Sağlık Sigortası HIV tedavisi için kullanılan ilaçları karşılamaz. İlaca erişimin 

ciddi ve çetrefilli şartlara bağlanmış olması sebebiyle, Türkiye’de ikametgah izni ile kalan yabancı 

uyruklu kişiler normal şartlar altında rutin kontrol ve ilaç ihtiyaçlarını temin etmek için ülkelerine gidiş 

geliş yapmaktadırlar. Covid-19 salgını döneminde uçuşlar iptal edildiği için ülkelerine gidiş geliş 

yapamayan ve ilaca erişimi kısıtlanan kişilerin durumu ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bunun 

                                                           
10 Sert, Gürkan; Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları, s.43, Ankara, 2019 
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yanında turistik amaçla Türkiye’de bulunan ve salgın sebebiyle ülkesine geri dönemeyen yabancı 

uyruklu kişiler de ilaca erişim konusunda problem yaşamaktadır. Temel insan haklarından olan sağlık 

hakkının korunması adına bu kişiler Covid-19 salgını döneminde korunmalı, sağlık hakları 

kısıtlanmamalıydı. Örneğin yalnızca HIV pozitif olduğunu gösteren sağlık raporu ile ücretsiz olarak ilaca 

erişimleri sağlanabilirdi. Zira sağlık hakkı ve yaşam hakkı birbirleriyle çok yakın ilişkisi olan temel insan 

haklarıdır. Şüphesiz yaşam hakkı insan haklarının en önemlisidir ve evrensel olarak korunmak 

zorundadır. Kişilerin sağlığının korunmadığı, sağlıklı yaşamları için gerekli önlemlerin alınmadığı, 

hizmetlerin verilmediği bir ortamda yaşam hakkından söz etmek de anlamsız olacaktır.11 Dolayısı ile 

tüm insanlık olarak pandemi ile mücadele ettiğimiz bu dönemde tüm insanların hayatı tehlikedeyken 

HIV ile yaşayan yabancı uyruklu kişiler çok yüksek fiyatlı ilaçlara ücretsiz erişemedikleri için yaşamları 

katbekat tehlike altına girmiştir. Devletlerin bu konuda ortak bir politika belirlemesi ve HIV ile yaşayan 

kişilerin en azından pandemi süresince ilaca ücretsiz olarak erişmeleri sağlanmalıydı.  

Pozitif Yaşam Derneği tarafından hazırlanan hak ihlalleri raporlarında olağan dönemlerde gözler önüne 

serilen HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştıkları hak ihlallerinin, olağan üstü bir dönem olan pandemi 

sırasında da devam ettiğini bu raporda gözlemlemek mümkündür. Özellikle çalışma hakkı ve sağlık 

hakkı ile ilgili ihlaller ile ilgili tüm insanlığın hayatını tehdit eden Covid-19 salgını sırasında da çeşitli 

şekillerde HIV ile yaşayan kişilerin karşısına çıkmıştır. Hak ihlallerinin tespiti ve raporlanması, önlenmesi 

için atılan ilk adım olacağı umuduyla bu raporda pandemi süresince gözlemlenen hak ihlallerine ayrıntılı 

olarak yer verilmiştir.  

  

                                                           
11 Sert, Gürkan; Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları, s.47, Ankara, 2019 
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