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KISALTMALAR 

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

HHY: HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 

HIV: Human Immunodeficiency Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) 

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

ILO: INTERNATINAL LABOUR ORGANIZATION (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

İHBS: İNSAN HAKLARI BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 

KVKK: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

PLHIV: People Living With HIV (HIV ile yaşayan bireyler) 

MD.: MADDE 

MEDULA: MEDIKAL ULAK SİSTEMİ 

SGK: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

TTB: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ 

TCK: TÜRK CEZA KANUNU 

TDN: TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 

TEİHK: TÜRKİYE İNSAN VE HAKLARI EŞİTLİK KURUMU 

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

Ortak Programı) 

 

 

 

 

 

 

 



A. Özet 

Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi, HIV ile Yaşayan Kişilere Verilen Desteğin Artırılması 
Projesi kapsamında HIV ile yaşayan kişilere hukuki ve psikososyal destek vermektedir. Şubat 2020’de 
merkeze başvuran danışanların yaşadığı hak ihlallerinden yola çıkarak bu rapor hazırlanmıştır. HIV 
pozitif bireylerin sağlık hizmeti aldıkları kurumda, işyerinde, okulda, diğer kamusal alanlarda, medyada 
ve sosyal çevrelerinde ayrımcılığa uğraması bu kişilerin tedaviyi aksatması veya reddi ile 
sonuçlanabilmektedir.1 Doğal olarak, bu hak ihlalleri HIV epidemisinin yayılmasında büyük rol 
oynamaktadır. Toplumdaki HIV algısı kişilere korku ve ayrımcılık aşılamış olup, test olmasına ve 
tedaviye başlamasına da ket vurmaktadır. Raporun amacı, HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştıkları hak 
ihlallerine dikkat çekmek ve bu kapsamda HIV ile yaşayan kişilerin maruz kaldığı hak ihlallerinin 
sebeplerine odaklanarak ihlallerin önüne geçmektir. 

 

 A.    Abstract 

Positive Living Association Ankara Support Center has been providing legal and psychosocial support 
to people living with HIV (PLHIV) with the Enhancing Support Mechanisms for People Living with HIV 
Project. This report is based on the violation of rights of consultees who contacted Ankara Support 
Center in February 2020. The violation of rights is not only making PLHIV’s lives more difficult, but it is 
also preventing them from accessing their fundamental rights such as; treatment, employment and 
marriage. The violation of rights has a great contribution on spreading the epidemic. The perception 
about HIV within the local society is spreading fear and preventing them taking HIV test and start the 
treatment. This report aims to draw attention towards violation of rights which PLHIV exposed and to 
prevent violations by focusing on the main reasons.  

 

B. Arka Plan Bilgisi 

Pozitif Yaşam Derneği 2005 yılından bu yana HIV ile yaşayan kişilere destek vermektedir. İstanbul’da 
faaliyetlerini sürdüren derneğin Ankara Destek Merkezi Ocak 2020’de faaliyete geçmiştir. Ülkemizde 
HIV ile yaşayan kişilerin sayısında, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2011 yılından 2018 yılına kadar 
toplam %444’lük bir artış söz konusudur.2 HIV epidemisinin yayılma sebepleri arasında test yaptırmama 
dolayısıyla tedaviye başlamama da vardır. Şöyle ki, HIV ile enfekte olmak ile buna bağlı olarak 
hastalanmak arasında 10-12 yıl kadar bir süre bulunabilir. Bir başka deyişle, kişi HIV pozitif olduğunun 
farkında olmadan hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın 10-12 yıl geçirebilir.3 Bu süreçte kişinin HIV ile 
yaşıyor olduğunu bilmemesi, virüsün yayılımına katkıda bulunmaktadır. Tüm bunların önüne 
geçebilmek için HIV ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri önemli rol 
oynamaktadır. Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi, bu konuda farkındalık artırma çalışmaları 
yapmakta, HIV ile yaşayan kişilere psikososyal destek ve hukuki danışmanlık vermektedir. Türkiye de 
dahil olmak üzere dünyada birçok ülkede HIV ile yaşayan kişiler çeşitli hak ihlallerine maruz 
kalmaktadır. Hak ihlallerinin temel sebebi olarak ayrımcılık ve damgalanma gösterilebilir. Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ayrımcılık ve damgalamanın HIV ile yaşayan kişilerin tedavi 
olmasının da önüne geçtiğini tespit etmiştir.4 Buradan çıkarılacak sonuç, toplumun HIV ile yaşayan 

                                                           
1 Pozitif Yaşam Derneği, Anadolu Projesi Raporu s.23, 2009, İstanbul  
2 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Verileri, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-
aids/hiv-aids-liste/h%C4%B1v-aids-istatislik.html Son Erişim Tarihi 19.03.2020 
3 Pozitif Yaşam Derneği, HIV ve AIDS nedir? https://pozitifyasam.org/hiv-aids-nedir/ Son Erişim Tarihi 
19.03.2020 
4 Political Declaration on HIV/AIDS, UN General Assembly,2011, 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx Son Erişim Tarihi 19.03.2020 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/h%C4%B1v-aids-istatislik.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/h%C4%B1v-aids-istatislik.html
https://pozitifyasam.org/hiv-aids-nedir/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20Son%20Erişim%20Tarihi%2019.03.2020


kişilere karşı uyguladığı ayrımcılık ve damgalama hem bu kişilerin hayatını haksız yere zorlaştırmakta 
hem de epideminin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. UNAIDS ve çeşitli ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar HIV ve AIDS’in yayılmasını engellemek hatta salgını tamamen ortadan kaldırmak adına 
Programı da bu çalışmalardan biri olarak sayılabilir. Sağlık Bakanlığının mezkûr kontrol programında 
HIV/AIDS Önleme ve Kontrolünde Önemli Noktalar kısmında HIV ile Yaşayan Bireylere Yönelik 
Ayrımcılığı ve Mahremiyet İhlallerini Önlemek başlığına da yer verilmiştir.5 Bu bilgiler bize HIV ile 
yaşayan kişiler hak ihlaline uğraması devam ettikçe insanlar bu konuda bilinçlenmek ve test yaptırmak 
ve/veya tedavi olmak yerine bu durumu kendilerine yakıştıramayıp test yaptırmak ve/veya tedavi 
olmaktan kaçınacağını göstermektedir. Bu sebeple HIV ile yaşayan kişilerin hakları temel insan 
haklarındandır ve bu hakların korunmasının önemi hem birey hem de toplum ile ilişkilidir.  

 

C. Yöntem 

Bu raporda yer alan hak ihlalleri, Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi’ne Şubat 2020’de 
başvuran danışanlara verilen danışmanlıklar sürecinde tespit edilmiştir. Sosyal medya, test merkezleri, 
hastaneler veya akranlar aracılığı ile Ankara Destek Merkezi’nden haberdar olan danışanlar, telefon ile 
bizlere ulaşıp gerektiğinde derneğe davet edilmektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan hak 
ihlalleri hem telefon hem de yüz yüze görüşmeler sırasında tespit edilmiştir.  

 

D. İhlaller ile ilgili istatistikler 

Şubat ayı içinde Ankara Destek Merkezi’ne toplamda 106 başvuru gerçeklemiştir. Başvuranlar arasında 
33 kişi HIV ile yaşadığını beyan etmiştir. 33 HIV ile yaşayan kişi arasından hukuki danışmanlık almak 
isteyenlerin sayısı ise 20’dir. Bu kişilerin 13 tanesinin hak ihlaline uğradığı tespit edilmiştir. Hukuki bilgi 
verilen ancak hak ihlaline uğramadığı tespit edilen danışanlar ise ayrıca incelenecektir.  

                                                           
 
5 Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara 
2019, https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/HIV-ADS/Tani-
Tedavi_Rehberi/HIV_AIDS_Kontrol_Programi.pdf Son Erişim Tarihi 19.03.2020  
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E. Hukuki Danışmanlıklarda Tespit Edilen Hak İhlalleri 

Vaka 1: Danışan hastanede kolonoskopi işlemi öncesi anestezi hekiminden onay almak için doktorla 
görüşmeye gitmiştir. Görüşme sırasında hekim anestezi almasında bir sorun olmadığına dair raporu 
imzalamış, ancak raporun üst kısmına kırmızı renkli kalem ile “HIV+” yazmıştır. Danışan bu durumdan 
rahatsız olduğunu dile getirdiğinde ise hekim, diğer hastane çalışanlarını bunu konuda uyarmak 
zorunda olduğu için böyle bir işaret koyduğunu ifade etmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Bu vakada danışanımızın Özel Hayatın ve Aile Yaşantısının Gizliliği ihlal 
edilmiştir. Hekim, HIV statüsünü raporun üst kısmına herkesin göreceği şekilde yazarsa bu, danışanın 
hastanede operasyon ile ilgili görüşeceği her hekime ve/veya sağlık personeline HIV statüsünün 
açıklanması anlamına gelmektedir. Hâlbuki Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre hastanın mahremiyet 
hakkı çok önemlidir. Nitekim Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin a ve b bendinde hastanın 
sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içinde yürütülmesinin mahremiyet hakkı 
kapsamında olduğu; ayrıca teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan temas gerektiren her türlü işlemin 
de makul bir gizlilik ortamında yapılmasının mahremiyet hakkının sınırları içinde olduğu belirtilmiştir.6 
Danışanımızın ise mahremiyet hakkı göz ardı edilerek hastanede gittiği her birimde mahremiyetinin 
ihlal edilmesine göz yumulmuştur. Aynı zamanda sağlık verilerinin kişisel veri olarak kabul edilmesi, 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile açıklanmıştır. Bu kapsamda sır saklama yükümlülüğü 
olan kişilerin kişisel verileri işlemesi için açık rıza aranmıyor olmasına rağmen bu verilerin üçüncü 
kişilerle paylaşılması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. 
maddelerinde bu ihlallerin suç olarak değerlendirilmiş ve ceza olarak hapis cezası öngörülmüştür.7 
İnsan Hakları Biyotıp Sözleşmesi’nin 11. maddesi de normlar hiyerarşisi8 gereği konu ile ilgili önemli bir 
kaynaktır ve danışanın yaşadığı olayda ihlalde bulunan hekim, İHBS’ye de aykırı davranmıştır. Danışana 
konu ile ilgili hastanenin Hasta Hakları Birimi’ne şikayette bulunabileceği, Sağlık Bakanlığı Şikayet 
Hattı’na şikayet bırakabileceği, Türk Tabipler Birliği’ne şikayet bırakabileceği, Türkiye Eşitlik ve İnsan 
Hakları Kurumu’na başvuru yapabileceği, ayrıca özel hayatın gizliliği ihlal edildiği için suç duyurusunda 
bulunabileceği ifade edilmiştir. Ancak danışan konu ile ilgili yasal hiçbir işlem yapmak istememiştir.  

Vaka 2: Danışan ameliyat öncesi kan tahlilleri sonucunda HIV pozitif olduğunu öğrenmiştir. Bunun 
üzerine tedavi için gittiği enfeksiyon hastalıkları hekimi ameliyat olmasında bir mani olmadığını 
belirtmiştir. Ancak danışanın ameliyat gününden bir gün önce telefonla aranmış ve ameliyatının 
ertelendiği haberi verilmiştir. Ameliyatın ertelenmesinin gerekçesi de HIV pozitif bir kişinin ameliyatını 
yapmak için gereken materyallerin hastanede mevcut olmaması olarak belirtilmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Hekimin hastayı reddetmesinin koşulları Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 18 
ve 19. maddelerinde düzenlenmiştir. Değerlendirmeyi bu kapsamda yaptığımız zaman danışanın 
sadece HIV ile yaşıyor olmasının hekimin çekilmesine bir gerekçe olarak gösterilemeyeceği açıktır. Bu 
hükümler doğrultusunda şahsi sebeplerden sayılan hekimin sağlığını tehdit eden bir durum olması, 
hastanın HIV pozitif olması durumunda uygulanamaz. Zira hekimin sağlığının tehdit altında olduğu 
durumda bunun bilimsel verilerle kanıtlanması gerekir. Kişinin HIV pozitif olduğu durumda hekime 
bulaş riski, çok düşüktür ve PEP9 ilaçlar ile bulaş durumunun önüne de geçilebilir. Ameliyat esnasında 
HIV bulaşının (hastadan hekime/sağlık personeline) gerçekleşmesi riski %0.3 olarak ifade 

                                                           
6 HHY, Madde 21, 
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 Son 
Erişim Tarihi 19.03.2020  
7 TCK madde 135, 140 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Son Erişim Tarihi 19.03.2020  
8 Normlar hiyerarşisi, hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan bir ast-üst ilişkisidir. Anayasa’nın 90. maddesi 
gereğince Uluslararası Sözleşmeler normlar hiyerarşisi bakımından kanunların da üstünde yer alır. Bu sebeple 
İnsan Hakları Biyotıp Sözleşmesi’nin hükümleri konu dahilinde büyük önem arz etmektedir.  
9 Post Exposure Prophylaxis (Riskli temas sonrası önleme tedavisi) yani kısaca PEP, mevcut HIV tedavisi 
ilaçlarından bazılarının HIV’e karşı önleme tedavisi olarak kullanılmasıdır. 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf


edilmektedir.10 Çok yüksek bir risk olarak görülemeyeceği açık olan bu risk, hekimin şahsi sebep ile 
ameliyatı yapmaması için bir sebep olarak gösterilemez. Bunun dışında hekimin görevini bir sebep 
göstermeden yapmaması veya yapmayı reddetmesi ise TCK’da düzenlenmiş (md.257) bir suçtur. 
HHY’de ise tıbbi gereklere uygun teşhis ve tedavi hakkının hastaya verildiğini görebiliriz (md.11). Bu 
doğrultuda düşünüldüğünde danışanın gerektiği gibi tedavi olma hakkı elinden alınmıştır, kişi HIV ile 
yaşıyor ise hasta haklarından ve/veya gerektiği gibi teşhis ve tedavi hakkından mahrum kalır gibi bir 
düşünce modeli kabul edilemez ve hukuka aykırıdır. Danışana tüm bu hak ihlalleri ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Hasta Hakları Birimi, TTB, TEİHK, Sağlık Bakanlığı’na yapılabilecek başvurular anlatılmıştır. 
Ancak danışan ifşa olmak endişesi ile hiçbir şikayet yoluna başvurmak istememiştir.  

Vaka 3: Yabancı uyruklu olan danışan, düzenli yollardan Türkiye’ye gelmiş ve 2 aydır ikametgah izni 
vardır. Herhangi bir sağlık sigortası olmayan danışan Türkiye’de ilaçların pahalı olması sebebiyle ilaca 
erişememektedir. 

Hukuki Değerlendirme: Sağlık hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenmiş (md.25) temel 
insan haklarındandır. Danışan maddi durumu yeterli olmadığı için ilaca erişememekte ve sağlığı 
bozulmaktadır. Bu durumda kendisinin hayatını kaybetme riski de mevcuttur. Her ne kadar Sağlık 
Bakanlığı’nın HIV/AIDS Kontrol Programında yabancıların ilaca erişimi konusunda bir hedef belirlenmiş 
olsa da henüz uygulamaya geçilmiş bir faaliyet bulunmamaktadır. Danışana bu haklarının ihlal 
edildiğine dair bilgi verildi, Genel Sağlık Sigortası’na başvuru koşulları anlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’na 
başvuru yapıp ardından TİHEK’e başvurabileceği anlatıldı. Danışan deport edilmek korkusu sebebi ile 
herhangi bir başvuruda bulunmak istememiştir.  

Vaka 4: Danışan iş başvurusu yapmış, mülakatları olumlu sonuçlanmış ve işe alınmıştır. İşe başlaması 
için gerekli sağlık raporunda HIV testinin de yapılması zorunlu kılınmıştır. HIV ile yaşayan danışan HIV 
statüsünün iş yeri tarafından öğrenilmesini istememektedir. 

Hukuki Değerlendirme: ILO’nun HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamıyla İlgili Davranış Kuralları11 başlıklı tavsiye 
metninde, bir işverenin çalışanından HIV statüsünü açıklamasını istemesinin bir gerekçesi olmayacağı 
düzenlenmiştir (md. 4/7). Ayrıca işe giriş ve düzenli periyodlarda yapılan testlerde zorunlu HIV testine 
yer verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca HHY’de de açıklandığı gibi, hiç kimse rızası alınmadan 
tıbbi ameliyeye (uygulamaya) tabi tutulamaz (md.22). Danışana bu hakları anlatıldı, HIV testini 
yaptırmaması ve diğer zorunlu testleri yaptırıp bu şekilde belgelerini teslim edebileceği anlatıldı. 
Danışan HIV testi hariç rızasının olduğu zorunlu testleri işyerine teslim ederek işe başladı.  

Vaka 5: Danışan lenfoma sebebiyle ameliyata girmeden önce yapılan tahliller neticesinde HIV pozitif 
olduğunu öğrenmiştir. Ameliyat masasında narkoz almadan önce görevli sağlık personelleri 
danışanımıza “Nerden AIDS kaptın?” şeklinde sorular sormuş ve operasyon önce danışanı rahatsız 
edecek çeşitli söylemlerde bulunmuşlardır. Ameliyatı gerçekleştirilmiş olan danışanı viziteye gelmiş 
olan hekimi, danışanın babasının yanında “HIV pozitif olduğu için yaraların geç iyileşecektir.” şeklinde 
bilgilendirme yapmıştır. 

Hukuki Değerlendirme: Sağlık personelinin ameliyat öncesi sergilediği tavır TCK’da düzenlenen 
ayrımcılık yasağı (md.122) ihlalidir. Hekimin ise, danışanın babasının yanında tıbbi durumu hakkında 
rızası olmadan bilgi vermesi TCK’da düzenlenen özel hayatın gizliliği ihlalidir (md.135). Ayrıca HHY’de 

                                                           
10 Gerberding JL, Bryant-LeBlanc CE, Nelson K, Moss AR, Osmond D, Chambers HF, Carlson JR, Drew WL, Levy 
JA, Sande MA., Risk of transmitting the human immunodeficiency virus, cytomegalovirus, and hepatitis B virus 
to health care workers exposed to patients with AIDS and AIDS-related conditions, Chicago, 1987 
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/156/1/1/888222?redirectedFrom=fulltext Son Erişim Tarihi 
19.03.2020 
11 HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamıyla İlgili Davranış Kuralları, 2001 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_114155.pdf Son Erişim Tarihi 19.03.2020  

https://academic.oup.com/jid/article-abstract/156/1/1/888222?redirectedFrom=fulltext
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_114155.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_114155.pdf


düzenlenen mahremiyete saygı gösterilmesi (md.21) hakkının ihlalidir. Danışana konu ile ilgili şikayet 
edebileceği Cumhuriyet Savcılığı, Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Birimi, TTB, TİHEK mercileri açıklandı. 
Ancak danışan mevcut sağlık durumu ile ilgili problemleri olduğu için şimdilik şikayet hakkını kullanmak 
istememiştir.  

Vaka 6: 16 yaşındaki danışanımız ve velisi merkezimize telefon aracılığı ile ulaşmıştır. HIV pozitif 
olduğunu bir gün önce öğrenmiş olan lise öğrencisi danışanımız, teşhisin ertesi günü okula gitmiştir. 
Teşhisten dolayı kaygılı ve çok üzgün olan danışanımıza öğretmenleri bir sorunu olup olmadığını sormuş 
ve danışanımız öğretmenleri ile HIV statüsünü paylaşmıştır. Öğretmenleri durumu hemen müdüriyete 
bildirmiş, okul müdürü ise danışana 1 hafta izin vermiş, evde dinlenip sağlığına dikkat etmesini tavsiye 
etmiştir. Ardından danışanın kayıtlı olduğu özel lisenin kurucusu telefonla danışanı arayıp 6 ay okula 
gelmemesini, izinli sayılacağını söylemiştir. Danışan ise okuluna ve normal hayatına devam etmek 
istemektedir. 

Hukuki Değerlendirme: Öncelikle okul idaresinin danışanımızın okula gelmemesini istemesi, eğitim ve 
öğretim hakkının ihlalidir (TCK112). Danışanın sağlık durumu okula gitmesine engel teşkil edecek 
nitelikte değildir. Öğretmenlerin ise danışanın kişisel verisi olan sağlık bilgisini okul müdürü ve okul 
yönetiminin duymasına sebep olması da özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Ayrıca verileri hukuka aykırı 
olarak verdikleri ve bunu bir mesleğin verdiği kolaylıkla yaptıkları için de suçun nitelikli halini işlemiş 
bulunmaktadırlar (TCK md.137). Danışan ve velisine olayla ilgili şikayet mercileri anlatıldı. Cumhuriyet 
Savcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet edebilecekleri konusunda bilgi verildi. Danışana ayrıca 
Anayasal hakkı olan eğitim hakkından(md.42) bahsedildi, bu hakkının ihlal edildiği anlatıldı. Ancak 
danışan ve velisi ifşa olmak endişesi sebebiyle hukuk yoluna başvurmak istememiş; olay danışanımızın 
okul değiştirmesi ile noktalanmıştır. 

Vaka 7: HIV ile yaşayan danışan ve eşi evlilik işlemleri sebebiyle aile hekimine başvurmuştur. Danışanın 
ilk yapılan tahlillerinde HIV testi sonucu pozitif çıkmıştır. Aile hekimi testi doğrulamaya göndermiş, test 
sonuçları gelmeden evlilik için gerekli raporu vermeyeceğini beyan etmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Evlilik öncesinde yapılması zorunlu testler Umumi Hıfzısıhha Kanun’unda 
belirlenmiştir (md. 122-123). Bu zorunlu testler arasında HIV testi bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı, 
1993 tarihli genelgesi ile evlilik öncesinde HIV testi yapmayı tavsiye etmiştir. Dolayısı ile evlilik için 
gerekli sağlık raporunun verilmesinde HIV testi sonucunu beklemek hekimin görevini yapmamasıdır. 
Bu da TCK md.257 gereğince suç teşkil etmektedir. Danışana Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyusunda 
bulunabileceği, aile hekimlerinden sorumlu hekime şikayet edebileceği, TTB’ye şikayette 
bulunabileceği anlatıldı. Ancak danışan ile görüşmemizden kısa bir süre sonra doğrulama sonucu aile 
hekimliğine geldiği için aile hekimi evlilik için gerekli raporu ibraz etmiş, danışan ise şikayet hakkını 
kullanmak istememiştir. 

Vaka 8: Danışan nişanlısı ile birlikte evlilik işlemleri için aile hekimliğine başvurmuştur. Yapılan ilk 
tahlilde danışanın HIV testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Test sonuçlarını danışanın nişanlısının yanında 
açıklayan aile hekimi, danışanın nişanlısına hitaben “bununla el sıkışma, öpüşme, cinsel ilişkiye girme, 
mümkün olduğunda uzak dur” gibi önerilerde bulunmuştur. Doğrulama sonucu henüz gelmemiş olan 
danışan aile hekiminin bu tavrından rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Aile hekiminin davranışı öncelikle TCK md.122’de düzenlenmiş olan ayrımcılık 
yasağının ihlalidir ve suç teşkil eder. Bununla birlikte aile hekimi yanlış bilgi vermektedir. HIV bulaş 
yolları bellidir ve el sıkışma bunlardan biri değildir. Dolayısı ile HHY’de hekimin verdiği bilginin 
doğruluğundan kendisinin sorumlu olacağı işlendiği için, mesleki ihlalde de bulunduğu söylenebilir. 
Bunun yanında bilgi vermenin usulü gereği hastanın rızası olmadan sağlık bilgisini başkasının yanında 
paylaşması da TCK’da (md.136) düzenlenmiş olan kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme suçunun 
sübut bulmasına sebep olur. Danışana bu konuda izleyebileceği yollar anlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 



aile hekiminden sorumlu hekim, TTB, Sağlık Bakanlığı gibi mercilere başvurabileceği ile ilgili bilgi verildi. 
Danışan başvuru konusunda tereddüt yaşamış ve düşünmek için süre istemiştir.  

Vaka 9: Sağlık personeli olan danışan devlet hastanesinde işe başlarken rızası dışında kendisine HIV 
testi yapılmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanenin enfeksiyon hekimi ile tedavi için görüştükten 
birkaç gün sonra başhekim tarafından çağırılmıştır. Ancak görüşmeye gitmemiştir. Durumun mesai 
arkadaşları ve hastane yönetimi tarafından bilinmesini istemeyen danışan bilgilerinin başhekim de 
dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Danışan başhekim ile görüşmeye gitmediği için başhekimin danışan ile ilgili 
sağlık verilerini öğrenip öğrenmediği bilgimiz dışındadır. Ancak danışana yine de herhangi bir ihlal 
olması durumu göz önünde bulundurularak bilgi verildi: Eğer hastanedeki enfeksiyon hekimi ilgili 
durumu başhekim veya hastaneden herhangi bir kimse ile paylaşmış ise bu kişisel verileri hukuka aykırı 
olarak verme suçunun nitelikli halini doğurmaktadır. Bu konuda suç duyurusunda bulunabileceği 
anlatıldı. Ayrıca hekim ve hasta arasındaki gizliliği ihlal etmiş olacaktır. Danışana hak ihlalinin olduğu 
durumda başvurabileceği merciler anlatıldı. 

Vaka 10: Başka bir ilde yaşayan ve HIV tedavisini şehir dışında sürdüren danışan, şeker hastalığı ile ilgili 
ikamet ettiği şehirde tahlil yaptırmıştır. Tahlillerde bilgisi olmadan HIV testi de yapılmış olup, doktor 
ziyaretinde doktorunun kendisine “sen AIDS’lisin” demesinden rahatsızlık duymuştur. Zaten HIV pozitif 
olduğunu biliyor olan danışan doktorun ayrımcı tavrından rahatsızlık duymuştur. 

Hukuki Değerlendirme: Danışana hekimin uyguladığı tavır ayrımcılık suçudur. TCK’da (md.122) 
düzenlenmiş olan bu maddeye dayanarak hekim hakkında suç duyurusunda bulunabileceği danışana 
anlatılmıştır. Ayrıca Tıbbı Deontoloji Nizamnamesi’nde (md.14) “Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit 
vererek teselli eder.” cümlesi yer almaktadır. Bir kişiyi “sen AIDS’lisin” diyerek kendini kötü hissettirmek 
hekimin görevini doğru yapmadığına işaret eder. Şu da bir gerçek ki, danışan AIDS evresinde değil, 
yalnızca HIV pozitif teşhisi almıştır. HIV ve AIDS aynı şey olmadığı halde, hekimin bu durumu 
dramatikleştirerek yanlış bilgi vermesi “hastaya bilgi verme” yükümlülüğünü yerine getirmediğine 
işaret eder.(HHY md.18) Tüm bu unsurlar danışana açıklanmış ve şikayet mercileri anlatılmıştır. Ancak 
danışan ifşa olma endişesi sebebiyle herhangi bir işlem yapmak istemediğini belirtmiştir. 

Vaka 11: Danışan kaynak ustası olarak bir fabrikada çalışmaktadır. Kızılay tarafından kan bağışı için 
yapılan şirket ziyaretleri sırasında danışan kan bağışında bulunmuş, Kızılay bağış yapılan kanlara 
uyguladığı rutin testi uyguladığı sırada danışanın test sonuçlarının pozitif çıktığını tespit etmiş, bunu 
danışana ve işverene bildirmiştir. Bunun üzerine işveren danışanı işten çıkarmıştır. 

Hukuki Değerlendirme: Türk Kızılay’ı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında kişisel verileri sır 
saklama yükümlülüğü altında işleme yetkisine sahiptir. Ancak kişisel veri olan sağlık verisini kanuna 
aykırı şekilde verme ve/veya yayma hakkına sahip değildir. Dolayısı ile kişisel verileri hukuka aykırı 
olarak verme suçunun (TCK md.136) sübut bulduğu söylenebilir. Danışana bu konuda bilgi verilmiş ve 
Türk Kızılay’ı hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ve Kızılay’a konu ile ilgili başvuru yaptıktan12 
sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabileceği anlatılmıştır. İşten çıkarılması ile ilgili 
olarak da, iş kanunu kapsamındaki tüm haklarını talep edebileceği, ayrıca işe iade ve ayrımcılık 
tazminatı da talep edebileceği danışana anlatılmıştır. Ancak danışan ifşa olma endişesi ve ilgili işyerinde 
çok kısa bir süredir çalışıyor olması sebebiyle hiçbir hukuk yoluna başvurmak istemediğini belirtmiştir. 

Vaka 12: Kardeşi AIDS evresinde olup hastanede yoğun bakımda tedavi gören danışan, kardeşinin 
hekimlerinin tüm aile bireyleri yanında “kardeşiniz AIDS’li, her şeye hazırlıklı olun her an ölebilir.” 
şeklinde bir bilgilendirme yapmıştır. Danışan kardeşinin kendisine HIV ile yaşadığını daha önce söylemiş 

                                                           
12 KVKK md.13’te düzenlenen başvuru ve şikayet usulleri gereği, kişi önce sorumlu olan kuruma dilekçe vermeli, 
sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunur.  



olduğunu, bu bilgiyi aile bireyleri ile paylaşmadığını ve doktorun paylaşmasından da rahatsızlık 
duyduğunu bildirmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Hekim hastasının kişisel verilerini kendisinden rıza almaksızın birinci derece 
akrabası dahi olmayan birden fazla kişinin içinde paylaşmıştır. TCK’da düzenlenen kişisel veriyi hukuka 
aykırı olarak verme suçunun nitelikli halini işlemiştir. Ayrıca HHY ve TDN’deki bilgi verme ile ilgili 
hükümlere aykırı davranmıştır. Danışana konu ile ilgili Hasta Hakları Birimi, Sağlık Bakanlığı, TTB ve 
Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunabileceği anlatılmıştır. Danışan doktorun kariyerinin biteceği 
düşüncesi ile şikayette bulunmak istememiştir. 

Vaka 13: Danışan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak MEDULA sisteminin üçüncü kişilere 
görünürlüğünü kapattırmak talebini iletmiştir. Bu işlem sırasında kurumda çalışan memur danışana 
niçin bu işlemi yaptırmak istediğini sormuş ve sebebini belirtmezse ilgili işlemi yapmayacağını beyan 
etmiştir. 

Hukuki Değerlendirme: Söz konusu memur, görev başındayken danışanın talebini yerine 
getirmemiştir. TCK’da düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun (m.257) sübut bulduğunu söylemek 
mümkündür. Danışana konu ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına başvurabileceği konusunda bilgi verildi.  

 

F. Hukuki Bilgi Verilen Ancak Hak İhlali Tespit Edilmeyen Vakalar 

Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi’ne başvuran danışanlardan bazıları ileride hak ihlaline 
uğramamak adına merkezimizden hukuki bilgi almak istemiştir. Nitekim hukuki danışmanlık almanın 
doğru yöntemi de hak ihlaline uğramadan, bir işlem yapmadan önce bir hukukçuya danışmaktır. Şubat 
ayı içinde başvuran 20 HIV pozitif danışanın 13 tanesinde hak ihlali tespit etmiş, bunları raporumuzda 
ayrıntılı olarak incelemiş bulunmaktayız. 7 danışan ise hukuki bilgi almak için merkeze başvurmuştur. 
Bu danışanların tümü MEDULA sistemi ile ilgili sorular yöneltmiştir. Şöyle ki, ülkemizde ilaç reçete 
sistemi ile ilgili MEDULA sistemi geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçmiştir. MEDULA sistemi hekimler ve 
eczacıların erişiminin olduğu teknik bir sistemdir. Ancak HIV ile yaşayan danışanlarımız özellikle aile 
hekimlerinin HIV statülerini öğrenmelerinden çekinmekte, bunu paylaşmayı tercih etmemektedirler. 
Bu sebeple danışanlarımız herhangi bir mahremiyet hakkı ihlali ile karşılaşmamak adına temkinli 
davranarak HIV statülerini öğrendikten çok kısa bir süre sonra merkezimize başvurup MEDULA 
sistemini gizlemek için izlemesi gereken adımlar hakkında bilgi talep etmişlerdir.  

    

G. Sonuç 

Hak ihlalleri istatistik tablosundan da anlaşılacağı üzere, danışanlarımızın büyük bir çoğunluğu özel 
hayatın gizliliği hakkının ihlali ile karşı karşıya gelmişlerdir. İhlaller önemli ölçüde hastane sağlık 
hizmetlerine erişim sırasında ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, hastane personeli ve hekimler 
dahil sağlık alanında çalışan kişilerin HIV ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmadığı, bu kişilere karşı yaptığı 
ihlallerin suç teşkil ettiğinin farkında olmadığı (yargı yollarına başvurulduğu zaman kanunu bilmemek 
mazeret sayılamaz ilkesi geçerlidir) sonucuna varılabilir. Hastaneler dışında çalışma hayatında da 
ayrımcılığın yaygın olduğunu gözlemlemek mümkündür. İşverenlerin buna hakkı olmadığı halde 
çalışanlardan HIV testi istemesinin hiçbir açıklaması yoktur. Nitekim bu konuda ILO izlenmesi gereken 
kuralları bildirmiştir. Ancak özellikle HIV bulaş yolları bilinmediği, HIV ile yaşayan kişilerin ahlaksız hayat 
tarzı olduğu önyargısı ve bunun gibi birçok yanlış tabanlı bilgiler işverenlerin HIV ile yaşayan kişileri işe 
almamasına sebep olmaktadır. 



Çoğunlukla mahremiyet hakkı ihlali ve ayrımcılık ile karşılaşan danışanların hiçbiri uğradığı hak ihlalleri 
ile ilgili şikayette bulunmak istememişlerdir. Yaptığımız görüşmeler sonucunda danışanlar ifşa olma 
korkusu yaşadıkları için hukuk yollarına başvurmak istemediklerini beyan etmişlerdir. Nitekim 
ülkemizde emsal kararlarda gördüğümüz kadarıyla Anayasa Mahkemesi duruşmanın kapalı 
yapılmasına izin vermişken, hak ihlaline uğrayan kişinin gizliliği ilk derece mahkemelerinde 
gözetilmemektedir. HIV ile yaşayan kişiler için çok önemli bir konu olan gizlilik, yargı mercileri 
tarafından gözetilip korunmadığı için danışanlarımız da birçok HIV ile yaşayan kişi gibi hak ihlallerini 
yargıya taşımamayı daha avantajlı görmektedir. Bunun yanında, eğitim sürecinde ve 18 yaşın altında 
bir danışanımız olmuştur ve HIV statüsü okul yönetimi tarafından öğrenildiği zaman eğitim hakkının 
engellenme girişimi ile karşı karşıya gelinmiştir. Çoklu hak ihlaline maruz kalmış olan danışanımızın 
çocuk olması, HIV konusundaki bilgi eksikliğinin çok büyük zararlar verebileceğine işaret etmektedir. 
Çünkü yetişkin bireyler haksızlığa uğradıklarında bu durum ile mücadele edebilir veya etmemeyi tercih 
edebilir. Ancak bu tür bir hak ihlali bir çocukta düzeltilmesi güç tahribatlara sebep olabilir. HIV tanısı 
alma yaşının 18 yaş altına düşmesi, eğitim öğretim alanında çalışan herkesin ve öğrencilerin HIV ile ilgili 
bilgilendirilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 

 

H. Öneriler 

HIV ile yaşayan kişilerin yargı mekanizmalarına başvurmayı tercih etmemesi en belirgin rapor 
çıktılarından biridir. Problemin kaynağının gizlilik konusunda yargıya olan güvensizlik olabileceğinden 
bahsetmiştik. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin son kararları13 doğrultusunda HIV ile yaşayan kişilerin 
mahremiyet hakkı gözetilmeli ve onlara gelebilecek potansiyel zararın engellenmesi adına duruşmalar 
gizli görülmelidir. Böyle bir karar olduğu halde mahkemelerde bu potansiyel riskin hala mevcut olması, 
HIV konusunda farkındalığın toplumun diğer alanları gibi yargıda da çok düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu problemi çözmenin en etkili yolu ise öncelikle yargıda görev alan her bir 
personel kaleminin HIV ile ilgili bilgilendirilmesidir. Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi, buna 
yönelik olarak hak savunuculuğunun en önemli yapı taşı olan avukatlara yönelik HIV farkındalık 
atölyeleri düzenleyerek bu konuda yapılması gereken çalışmalar konusunda çaba harcamaktadır.  

Ek olarak, raporun ciddi sonuçlarından biri de özel hayatın gizliliği hakkının ihlali ile neredeyse her 
danışanımızın karşılaşmasıdır. Özellikle tedaviye erişim sırasında hastanede karşı karşıya geldikleri bu 
durum danışanlarımız açısından oldukça zedeleyici bir durumdur. Her sağlık verisi kişisel veridir ve 
korunması gerekir. HIV statüsü de sağlık bilgisidir, ancak bu noktada tespit edilmesi gereken kısım niçin 
bir bireyin HIV statüsü açıklandığında, kronik tansiyon hastalığı olduğu açıklandığındaki gibi sonuçlar 
doğurmadığıdır. HIV ile yaşayan kişiler hayatın her alanında ayrımcılık ile karşılaşma tehlikesi içindedir. 
Ayrımcılığın sebebi ise ne yazık ki dünyada ve ülkemizde bugüne kadar süregelmiş olan yanlış zeminli 
önyargılardır. Toplum HIV ile yaşayan kişilerin ahlaksız hayat tarzı sürdüğünü bu sebeple 
ötekileştirilmesi gerektiği veya ölümcül hastalığa sahip olduğunu düşünerek bu hastalıktan uzak 
durmak adına bu kişileri dışlamak gerektiği önyargısına sahiptir. Bu bilgilerin tümü yanlıştır ve 
ayrımcılığı temsil eder. Temel problemi HIV hakkındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi yani doğru bilginin 
topluma aktarılması gerekir. Bir çözüm yolu olarak, Pozitif Yaşam Derneği Ankara Destek Merkezi tıp 
öğrencileri başta olmak üzere toplumun geleceğini oluşturacak olan üniversite öğrencilerine farkındalık 
atölyeleri düzenleyerek bu problemi kaynağından çözmeyi hedeflemektedir. İnancımız, HIV hakkında 
temel bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasının ayrımcılık ve damgalamanın önüne geçeceği 
yönündedir. 

 

                                                           
13 Anayasa Mahkemesi Kararı, T.A.A. Başvurusu, https://www.anayasa.gov.tr/media/3958/2014-19081.pdf Son 
Erişim Tarihi: 19.03.2020 
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