
Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile İlgili Damgalanma ve 
Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi 

 
                                                                                                    

 

                                                                                     

 

Çalışma Hayatı ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ve Damgalama, Yaşanan Hak İhlalleri ve 

Çözüm Önerileri Çalıştayı Raporu- 29 Aralık 2021 

 

Bu rapor, Pozitif Yaşam Derneği tarafından 29 Aralık Çarşamba günü 19:00-21:40 saatleri 

arasında iş yeri ve sağlık hizmetlerinde HIV ve Stigma, yaygın hak ihlalleri ve çözüm önerileri 

başlıklı online çalıştay hakkındadır. Çalıştayın temel amacı, İşyerinde ve Sağlık Hizmetlerinde  

HIV ile İlişkili Damgalanma ve Ayrımcılığın Çok Yönlü Müdahalelerle Sona Erdirilmesi projesi 

kapsamında uygulanan HIV Stigma İndeksi araştırma sonuçlarının katılımcılar ile paylaşılması ve 

çözüm önerileri üzerine açık oturum yapılmasıdır. Proje ve çalıştayın tanıtım konuşmaları ile 

başlayan çalıştay, HIV Stigma İndeksi üzerine bir araştırma şirketinin yaptığı sunum ve bir sosyal 

hizmet uzmanının ve bir avukatın bu raporun etkileri hakkında yaptığı iki sunum ile devam etti ve 

ardından çalıştay önerilen çözümler, stratejiler, politikalar ve ayrıca işyerlerinde ve sağlık 

hizmetlerinde HIV ile ilgili damgalama ve ayrımcılığa ilişkin tehditler ve riskler hakkında 

katılımcılar arasında açık oturum ile sona erdi.  

I) Proje ve çalıştay ile ilgili tanıtım sunumu: 

Proje koordinatörü Ali Eryüzlü, projenin genel çerçevesi, proje faaliyetlerini ve çalıştay programı 

hakkında bir açılış konuşması yaptı. Eryüzlü, 2 yıl sürecek olan bu projenin HIV ile ilgili 

damgalama ve ayrımcılık konusunda toplumu bilgilendirmeyi, işyeri ve sağlık hizmetlerinde  HIV 

ile ilgili damgalanmanın yaygınlığını ölçmeyi ve savunuculuk yoluyla HIV ile yaşayan kişilere 

yönelik damgalama ve ayrımcılığı önlemeyi amaçladığını katılımcılara bildirdi. HIV Stigma 

İndeksi, projenin ilk yılının ikinci yarısında profesyonel bir araştırma şirketi tarafından sağlık 

profesyonelleri ile yapılan anketler sonucunda oluşturulmuştur. Proje, 2022'de, raporun 

sonuçlarına ve diğer ilgili proje çıktılarına dayanan savunuculuk ve farkındalık artırma 

faaliyetlerine daha fazla odaklanarak devam edecek. 

II) HIV Stigma İndeksi Raporuna İlişkin Sunum: 

 

HIV Stigma İndeksi Raporu, bahsi geçen proje kapsamında Veri Nays Araştırma Şirketi tarafından 

hazırlanmış ve çalıştayda şirketten bir araştırmacı raporun ana sonuçları hakkında bir sunum 

yapmıştır. Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgilendirildi: 

 

 

 HIV Stigma İndeksi'nin Amacı: Sağlık sektörü çalışanlarının HIV farkındalık düzeyini ve 

HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılık düzeyini belirlemektir. 

 Veri toplama yöntemi: Araştırmada cerrah, diş hekimi, aile hekimi, işyeri hekimi ve hasta 

hakları birimi personeli olmak üzere beş farklı hedef grupla görüşmeler yapılmıştır. 

Tabletler yardımıyla yüz yüze anket teknikleri kullanılarak toplam 408 sağlık çalışanı ile 
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görüşülmüştür. Ayrıca 100 hekim ile de telefon anketi yapılarak dernek isminin 

belirtilmesinin ankete katılım oranlarını nasıl etkilediği analiz edilmiştir. 

 Analiz metodolojisi: Araştırmada görüşmecilerin sorulara verdikleri beyanlarının yanı sıra 

bilinçdışı araştırma yöntemi kullanarak da çıktılar elde edilmiştir. Bu analiz kişilerin 

düşüncelerinden ziyade bilinçaltında yatan düşüncelere ulaşılmasını sağlayan bir 

yöntemdir. Temelleri Harvard Üniversitesi’nde atılan IAT(Implicit Association Test) 

tekniği baz alınarak oluşturulan bu yöntem, insanların bilinçaltında eşleştirme hızından 

yola çıkarak analiz yapılmasını sağlar. 

 Anket süreci: Saha araştırması 24 Mayıs ve 12 Haziran 2021 tarihleri arasında 

tamamlanmıştır. 

 Örneklem: Görüşmeler üç ilde yapılmıştır: İstanbul (%49), Ankara (%26) ve İzmir (%25). 

Görüşülen kişilerin mesleki dağılımı şu şekildedir: cerrahlar (%25), diş hekimleri (%20), 

aile hekimleri (%20), işyeri hekimleri (%19) ve hasta hakları birimi çalışanları (%15). 

 Hedef grupların HIV farkındalık ve bilgi düzeyi: Hedef grupların HIV ile yaşayan kişileri 

tıbbi olarak muayene etmeye istekli olup olmadığını, klinik muayene veya uygulama 

sırasında HIV ile yaşayan kişilere karşı ek önlemler alma durumunu, eğitim düzeyini 

değerlendirmeyi amaçlar. HIV hakkında bilgi düzeyi, B=B ilkesine ilişkin kavramsal 

farkındalık ve doğru bilinen yanlışlar. En çarpıcı sonuçlar şu şekilde sıralanmıştır: 

 

- Görüşülen sağlık çalışanları arasında HIV ile yaşayan kişilerle temas kurma konusunda 

en deneyimli ekip cerrahlardır. 

- HIV bulaşma korkusu veya bulaşma olasılığının travmatik etkilerini ortadan kaldırma 

eğilimi, sağlık çalışanlarını HIV ile yaşayan kişilere karşı ek önlemler almaya 

yöneltmektedir. 

- Hekim ve diş hekimlerinin ezici çoğunluğu tıp fakültesindeki temel eğitimleri dışında 

HIV ile ilgili eğitim almamıştır. Bu da alandaki güncel gelişmelere erişmelerini engelliyor. 

- Yukarıda sıralanan sonuca göre hemen hemen hiçbir hekim HIV konusunda geniş bilgi 

birikimine sahip olduğunu söylememektedir. 

- Sağlık profesyonellerinin sadece 3'te 1'i daha önce B=B kavramını duyduğunu belirtiyor. 

- Tedavinin HIV bulaşmasını önlemede anahtar rolü oynadığı pek çok sağlık çalışanı 

tarafından hala iyi bilinmemekte ve bu da onları HIV konusunda endişeye sevk etmektedir. 

 Cerrahlara özgü sonuçlar: Her 3 doktordan yaklaşık 1'i sağlık personelinin HIV ile yaşayan 

bir kişiyi ameliyat etmeme hakkı olduğuna inanmaktadır. Kişinin HIV durumunu 

öğrendikten sonra başhekim veya hasta yakınlarına haber vereceğini söyleyenlerin 

oranı %32'dir. 

 Diş hekimlerine özgü sonuçlar: HIV hakkında bilgi düzeyi diğer hedef gruplardan daha 

düşük olan diş hekimlerinde HIV kaygısı oldukça yüksektir. Ağızdan sıvı sıçramasıyla 

HIV'in bulaşabileceğini düşünen diş hekimleri, kişinin operasyon öncesi HIV durumunu 

bildirmesi gerektiğini belirtiyor. Her 3 diş hekiminden 1'i kişinin HIV durumunu 

öğrendiğinde klinikte kişiyle temasa geçecek tüm personele bilgi vereceğini belirtiyor. 

 Aile hekimlerine özgü sonuçlar: Aile hekimlerinin büyük çoğunluğu evlilik öncesi 

çiftlerden HIV testi talep ettiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu belirtmektedir. Bazı 



Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile İlgili Damgalanma ve 
Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi 

 
                                                                                                    

 

                                                                                     

aile hekimleri ise zorunlu olmamakla birlikte HIV testi istemenin önemli olduğunu 

belirtmektedir. Yaklaşık 4 aile hekiminden 1'i HIV durumunu eşiyle paylaşarak hasta 

haklarını ihlal ettiğinin farkında değil. Aile hekimlerinin yaklaşık yarısı, ilgili kişinin HIV 

durumu hakkında sağlık kurumundaki tüm personele bilgi vereceklerini belirtmektedir. 

 İşyeri hekimlerine özgü sonuçlar: İşyeri hekimlerinin bir kısmı şirkete kabul için HIV testi 

talep etmektedir. Kişisel verilerin korunması iş yerlerinde en sık yaşanan sorunların 

başında gelmektedir. İşyeri hekimlerinin yaklaşık yarısı, kişinin HIV durumunu herkesin 

ulaşabileceği şirket dosyalarında tutmaktadır. Aynı pozisyona başvuran iki aday 

senaryosunda, işyeri hekimlerinin yaklaşık 3'te 1'i HIV ile yaşamayan adayı tercih 

edeceğini belirtiyor. 

 Hasta hakları birimi personeline özgü sonuçlar: Kişinin HIV statüsünü öğrendikten sonra 

bir kuruma yönlendirdiğini belirtenler ya enfeksiyon hastalıklarına ya Sağlık Bakanlığı’na 

ya da psikoloğa yönlendirmede bulunduklarını belirtmektedir. Sadece 1 kişi HIV 

danışmanlık merkezine yönlendirdiğini belirtmektedir. 

 Telefon anketi sonuçları: Görüşülen kişilerle yapılan ön görüşme sırasında dernek isminin 

belirtilmesinin ankete katılım oranlarını azalttığı görülmüştür. 

 Bastırılmış Ön Yargı Testi sonuçları:   Analiz sonucunda tüm sağlık çalışanlarında HIV ile 

yaşayan kişilere karşı bir stigma olduğu belirlenmiştir. En yüksek stigma seviyesine iş yeri 

hekimleri ve diş hekimleri sahiptir. Hasta hakları ve aile hekimleri ise en düşük stigma 

seviyesine sahip gruplardır. Hasta hakları birimi çalışanları ve aile hekimleri, diş 

hekimlerine ve işyeri hekimlerine göre daha düşük düzeyde stigmaya sahiptir. Sağlık 

çalışanları arasında tespit edilen en yaygın stigma, HIV ile ilgili karamsarlık duygusudur. 

 

 Genel sonuçlar: 

 

- HIV ile yaşayan kişiler, sağlık kuruluşlarında ve işyerlerinde sağlık çalışanları tarafından 

çeşitli hak ihlallerine maruz kalmaktadır. 

- Bu ihlallere katkıda bulunan ana faktör, sağlık çalışanlarının HIV ile ilgili son gelişmeler 

ve güncel tıbbi bilgiler hakkında bilgi eksikliğidir. 

- Bilgi eksikliği sağlık çalışanlarını artan bir kaygı düzeyine sürüklemekte ve bu da 

damgalama ve ayrımcı tutumlara yol açmaktadır. 

 

• Öneriler ve eylem planı: 

- Tüm sağlık çalışanları, HIV ile ilgili güncel tıbbi bilgileri içeren kapsamlı, düzenli ve 

yapılandırılmış HIV eğitimleriyle güçlendirilmelidir. Devlet bu eğitimlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. 

- Sadece HIV ile yaşayan kişilerin değil, tüm hastaların kişisel verilerinin korunması ve hak 

ihlalleri konusunda sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler de verilmelidir. 

- Online bilgi kirliliğinin önüne geçilmeli, hastanelerin, filmlerin, dizilerin web sitelerinde 

HIV ile ilgili yanlış bilgiler izlenmeye tabi tutulmalıdır. 
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- HIV ile yaşayan kişilerin nasıl bilgilendirileceği ve ilgili kurumlara nasıl yönlendirileceği 

konusunda bilgilendirici broşürler yayımlanmalı, sağlık profesyonellerine ve sağlık 

kuruluşlarına dağıtılmalıdır. 

 

III) Sunum: “HIV ile Yaşayan Kişilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimde ve İşyerlerinde 

Karşılaştıkları Damgalama ve Ayrımcılık: İstanbul Destek Merkezi Deneyimleri” 

Pozitif Yaşam Derneği sosyal hizmet uzmanı Mehmetcan Yazıcıoğlu, HIV ile yaşayan kişilerde 

damgalanmanın nedenleri ve etkileri, bu damgalanmaların HIV ile yaşayan kişilerin hak ihlallerine 

nasıl yol açtığı ve bu damgalanma ve ihlallerin azaltılması için alınması gereken önlemler 

hakkında bir sunum yaptı. Yazıcıoğlu, sunumuna damgalama, duygusal tepki ve ayrımcı eylem 

arasında bağlantı kurarak, damgalanmanın duygusal tepkilere neden olduğunu ve bunun da 

ayrımcı uygulamalara yol açtığını belirterek başladı. Daha sonra katılımcılar aşağıdaki konularda 

bilgilendirildi: 

 HIV ile yaşayan kişilerde damgalanmanın nedenleri: 

- HIV'in özellikle salgının patlak vermesindeki ölümcül sonuçları, HIV ile ilgili kaygı 

düzeylerinin artmasına ve bu da damgalanmanın artmasına neden oluyor. 

- HIV'in çoğunlukla cinsel ilişki yoluyla bulaşması, insanların cinsellikle ilgili tabularıyla 

birleşerek damgalanmanın artmasına neden oluyor.. 

- HIV'in eşcinsellik, uyuşturucu kullanımı ve seks işçiliği ile ilişkilendirilmesi, HIV ile 

yaşayan insanlara yönelik damgalanmanın çoğalmasına katkıda bulunan bir diğer faktördür. 

 HIV ile yaşayan kişilerde damgalanmanın etkileri: 

- Kişinin tedaviye başlamasını engellemek veya tedaviye uyumun bozulmasına neden 

olmak, 

- Yalnızlık hissi, stres, özgüven kaybı, kendinden nefret etme, başkalarından nefret etme, 

suçluluk duygusu, başkalarını suçlama, depresyon, intihar düşünceleri, 

- Aile ve arkadaşlardan uzaklaşmak, 

- Sosyal aktivitelerden uzaklaşmak, 

- Çocuk sahibi olmaktan ve evlenmekten kaçınmak, 

- Cinsel hayattan vazgeçme, 

- İş hayatından çekilme, 

- Eğiti/öğrenim fırsatlarından çekilmek, yararlanamamak 

 

  HIV ile yaşayan kişilerin maruz kaldığı hak ihlalleri: Yukarıda sayılan tüm etkiler 

aşağıdaki temel hakların ihlaline ilişkin örneklerdir: 

 

- Gizlilik hakkı 

- Sağlık hizmetlerine erişim ve istihdam hakkı 
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- Eğitim hakkı 

- Evlenme, üreme ve aile kurma hakkı 

-    Temel haklarını talep etme hakkı 

 

 Sağlık hizmetlerine erişimde en sık karşılaşılan hak ihlalleri: 

- HIV statüsü nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunun reddedilmesi.  

- Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ek ücret talep edilmesi, cihaz, ekipman 

ve sterilizasyon eksikliğinin gerekçe gösterilmesi, 

- Damgalama ve ayrımcılık, 

- Evlilik öncesi rapor verilmemesi 

 Çalışma hakkına erişimde en sık karşılaşılan hak ihlalleri: 

- İşe alım sürecinde HIV testi talep edilmesi, 

- Damgalama, ayrımcılık ve mobbing, 

- Sağlık raporunda HIV durumu ile ilgili bilgilere yer verme eğilimi, 

- HIV durumu nedeniyle işten çıkarılma. 

 

 Damgalama ve ayrımcılığı önlemek için alınması gereken önlemler: 

- Bilgilendirme kampanyaları ve farkındalık yaratma girişimleri, 

- Kamu, sivil ve özel sektör arasında işbirliği, 

- Hasta Hakları Birimlerinde ve Sosyal Hizmet Birimlerinde görev yapan personele 

düzenli eğitim verilmesi, 

- Ayrımcı uygulamaları önlemek ve HIV ile yaşayan kişilerin iş ve sağlık hizmetlerine 

erişim hakkını teşvik etmek için İK departmanları ve sağlık profesyonelleri için 

hazırlanan kılavuzların yaygınlaştırılması. 

IV) Sunum: “Hak temelli savunuculuk sırasında HIV ile yaşayanların merkeze alınması ve 

düzenleme önerileri” 

Avukat Tutku Gülce Altundağ, HIV ile yaşayanları merkeze alan HIV politikalarının önemi ve 

aciliyeti hakkında bir sunum yaptı ve HIV ile ilgili düzenlemeler için bazı ilkeler önerdi. Sunum 

sırasında katılımcılar aşağıdaki konularda bilgilendirildi: 

 Mevcut HIV politikalarındaki temel eksiklik, HIV negative kişileri merkeze almak ve 

onları HIV'den koruma mekanizmalarına odaklanmaktır. Altundağ, bu tür politikaların 

HIV negatif kişilerin HIV ile yaşayan insanlardan koruma mekanizmaları olarak 

algılanabileceğini ve dolayısıyla damgalama ve ayrımcılık mekanizmalarını daha da 

güçlendirebileceğini belirtiyor. Altundağ'a göre, HIV politikaları, HIV ile yaşayan kişilerin 

ihtiyaçları ve yaşadıkları zorluklar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Burada önemli olan, 
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hayır işlerine dayalı faaliyetler yerine hesap verebilirlik ilkelerini merkeze alan (ilgili 

kişileri dikkate alan, karar verme ve politika oluşturma süreçlerine dahil eden) insan hakları 

temelli yaklaşımların benimsenmesidir. 

 HIV ile yaşayan insanları merkeze alan HIV politikaları hakkında bir diğer önemli öneri 

ise toplumsal eşitsizlikler üzerine kurulu hegemonik güç sistemlerinden ve toplumun genel 

ahlaki normlarından uzaklaşmaktır. Bu normatif güç sistemleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

İkili cinsiyet sistemi, heteronormativite ve ataerkillik. Bu güç sistemleri, erkek 

egemenliğine, kadınların eşit olmayan statüsüne, cinselliğin üremeye indirgenmesine, bu 

normların dışında yaşayan insanların marjinalleştirilmesi pahasına kendi normatif 

kodlarının doğallaştırılmasına dayanmaktadır. Tüm bu güç sistemleri, HIV ile yaşayan 

insanlara karşı olanlar da dahil olmak üzere her türlü damgalama ve ayrımcılığın katalizörü 

olarak işlev gören bu sistemlerin doğasında bulunan ikili mantık sistemine yol açmaktadır. 

 Nefret bir virüstür mottosunu paylaşan Altundağ, devletin yasal ve düzenleyici aygıtlarıyla 

hiçbir temel insan hakkı ihlaline taraf olmaması ve nefret virüsünün yani damgalanmanın 

ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için her türlü önlemi alması gerektiğini vurguladı. HIV 

ile yaşayan insanlar da dahil olmak üzere herkese karşı ve bunu sağlık hizmetlerinden 

işyerlerine kadar her düzeyde yapmalıdır. 

 Bu eşitsiz güç sistemleriyle mücadelede önemli bir strateji, kesişimsel hak temelli 

savunuculuğu uygulamaktır. Kesişimsellik, çeşitli baskı biçimlerinin (cinsel yönelim ve 

cinsiyet temelli, ırksal, dini, etnik, sınıf) birleşiminden ortaya çıkan kesişimsel baskı 

anlamına gelir. Önerilen çözüm, her türlü eşitsizliğe, damgalamaya ve ayrımcı güç 

sistemlerine karşı işbirliği yapmak ve dayanışmaktır. 

 Türkiye'de ayrımcılığa ve kişisel veri ihlallerine karşı koruyucu yasalar ve düzenlemeler 

olmakla birlikte, hukuk sisteminde ayrımcı yorum ve uygulamalara neden olabilecek 

belirsizlikler ve boşluklar da bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşları kişisel veri 

ihlallerinden, sağlık koşulları ve cinsel yönelimden kaynaklanan ayrımcılığa karşı korumak 

için yasal kodlarda açık ve net ifadeler ve yaptırımlar bulunmalıdır. 

V) ÇALIŞTAY KATILIMCILARI İLE AÇIK OTURUM: ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER 

Üç sunumun ardından söz, HIV ile yaşayan kişilere yönelik damgalanma ve ayrımcılığın 

önlenmesine ilişkin yorum, soru ve önerilerin yer aldığı katılımcılara bırakıldı. HIV konusunda 

eğitimin önemi ve aciliyeti, dil ve terminolojinin ayrımcılık ve damgalanma üzerindeki etkisi, 

Covid-19'un HIV ile yaşayan kişilerin teşhis ve tedavisine etkisi, kişilerden HIV testi istemenin 

sınırları ve mahremiyet ihlalleri, Stigma İndeksi hakkındaki yorumlar ve HIV ile ilgili politika ve 

düzenlemelere ilişkin bazı öneriler sıkça tartışılan konular oldu.  

 

 HIV Eğitimi: Katılımcıların büyük çoğunluğu HIV konusunda sağlık profesyonellerine 

kaliteli eğitim verilmesinin önemini ve aciliyetini vurguladı. Katılımcılar, bu eğitimin 
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sadece sağlık çalışanlarının temel üniversite eğitimleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, 

aynı zamanda aktif sağlık çalışanlarının HIV ile ilgili güncel bilgi ve uygulamalara 

erişmelerini sağlayan düzenli işbaşı eğitimleri ile desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bir katılımcı, üniversite eğitimi ve işbaşı eğitimlerinin HIV ile ilgili sadece tıbbi ve teknik 

konuları kapsamaması gerektiğini, aynı zamanda konuyu psiko-sosyal faktörleri de dikkate 

alarak HIV ile yaşayan kişilere doğru yaklaşım yolları da dahil olmak üzere birden fazla 

perspektiften ele alması gerektiğini vurguladı. Bazı katılımcılar, eğitimlerin teori ve 

uygulama arasındaki birliğin olmadığına dikkat çekerek, sadece teorik ve prosedürel olarak 

yeterli bir eğitim veya öğretimin, HIV ile yaşayan kişilere karşı damgalama ve 

önyargılardan arınmış, ayrımcı olmayan klinik uygulamaları garanti etmediğini 

belirtmişlerdir. Bir diğer katılımcı, eğitimlerin kalitesini artırmak ve teori ile uygulama 

arasındaki varsayılan boşluğu kapatmak için yaygın eğitim metodolojilerinin 

uygulanabileceğini ve eğitimlerin kursiyerler üzerindeki etkisinin eğitimler bittikten sonra 

dikkatle değerlendirilmesi ve izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bir diğer katılımcı ise Dünya 

AIDS Günü gibi özel günlerde sağlık profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen kitlesel 

bilinçlendirme etkinliklerinin önemine değindi. Bir diğer katılımcı ise kısa vadede tüm 

sağlık çalışanlarına ulaşmanın ve HIV farkındalığını artırmanın mümkün olmadığını, 

yukarıdan aşağıya bir yaklaşım ile öncelikle hastane yöneticilerine ulaşıp, onların HIV’e 

bakış açılarını değiştirmeye çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. 

 

 Ayrımcı dil ve uygun tıbbi terminoloji: Bazı katılımcılar, HIV ve HIV ile yaşayan kişiler 

hakkında kullanılan tıbbi dil ve terminolojinin damgalanma ve ayrımcılığın 

pekiştirilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladılar. HIV ile ilgili tıp kongrelerinde, 

birkaç yıllık klinik uzmanlığa sahip uzmanların bile HIV ve HIV ile yaşayan kişiler 

hakkında konuşurken ayrımcılığa ve damgalamaya açık zayıf bir tıbbi terminoloji 

kullandıklarına şahit oldukları deneyimlerini paylaştılar. Bir katılımcı, genç sağlık 

profesyonellerinin yaşlı nesillere göre daha az ayrımcı bir dil ve terminoloji kullanmaya 

daha yatkın olduğuna dair olumlu gözlemlerini paylaştı. Diğer bir katılımcı, doğru 

terminoloji ve dildeki bu eksikliklerin eğitimin önemini bir kez daha kanıtladığını ifade 

ederek, eğitim kalitesi açısından üniversiteler ve iller arasında farklılıklar olduğuna, ülke 

çapında standart ve kaliteli bir eğitimin ayrım gözetmeksizin merkeze alınması gerektiğine 

ve ancak bu sayede HIV ile yaşayan kişilerin uğradığı hak ihlallerinin önüne 

geçilebileceğini vurguladı.  

 

 

• Covid-19'un HIV üzerindeki etkisi: Çalıştaya katılan birçok sağlık uzmanı, HIV ile 

yaşayan kişilerin tanılarının konulması ve tedavi edilmesi süreçlerinde Covid-19 ve 

beraberindeki izolasyon önlemlerinin etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Covid-19 ile 

ilgili izolasyon önlemlerinin ve sağlık hizmetlerine erişimdeki engellerin birçok kişinin 
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HIV testi yaptırmasını engellediğini ve bu nedenle son iki yılda HIV ile yaşayan birçok 

kişinin tanısının konulmadığını belirttiler. HIV'in erken teşhisi, başarılı bir tedavi sağlamak 

ve bulaşma düzeyini önlemek için anahtar olduğundan, sağlık uzmanları önümüzdeki 

yıllarda HIV tedavisinde zorluklarla karşılaşacaklarını belirttiler.  

 

 HIV testleri ve sonuçları: Bazı katılımcılar, sağlık çalışanları ile ilgili temel sorunun 

evlenmeden ya da işe girmeden önce HIV testi istemeleri olmadığını belirtmişlerdir. Bu 

katılımcılar, testlerin HIV ile yaşayan kişileri tespit etmek, onları uygun tedavi 

mekanizmalarına yönlendirmek, HIV’in yaygınlık derecesini değerlendirmek ve 

kontaminasyon seviyesini kontrol altında tutmak ile ilgili halk sağlığı önlemlerini 

uygulamak için anahtar olduğunu düşünmektedirler. Evlenmeden önce talep edilen HIV 

testlerinin, devlet tarafından HIV vakalarının yaygınlığını ve gidişatını taramak için 

uygulanan kilit politikalardan biri olduğunu ve böylece doktorların bunu yaparak resmi 

olarak onaylanmış bir prosedür uyguladıklarını vurguladılar. Onlara göre asıl sorun, 

testlerin sonuçlarını ortaklar, işverenler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarla, kişilerin 

mahremiyet hakkını ihlal etme pahasına paylaşmaktır. 

 

 

 Stigma İndeksi: Bir katılımcı, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sağlık profesyonelleri ile 

yapılan anketlerin diğer illerde de tekrarlanabileceğini ancak diğer illerde damgalanma ve 

ayrımcılık düzeyi açısından daha karamsar sonuçlar beklediğini belirtmiştir. Başka bir 

katılımcı, nesiller arasındaki HIV'e karşı damgalanma düzeyindeki farklılıkların da 

araştırılabileceğini öne sürdü. Bir sağlık çalışanı, çalıştığı sağlık kuruluşunun web sitesinde 

HIV hakkında yanlış bir bilgi verildiği için çalıştığı sağlık kuruluşu adına özür diledi. 

 

 Politika önerileri: Eğitimle ilgili tartışmalara paralel olarak, katılımcılar Türkiye'deki 

yasal düzenlemelerin teori ve uygulama arasındaki uçuruma dikkat çekmiş ve sorumluları 

bu uçurumu azaltmaya davet etti. Bir katılımcı, HIV ile yaşayan kişilere yönelik 

damgalanma ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik mücadelelerde sağlıkla ilgili sivil 

toplum kuruluşlarının ve Türk Tabipler Birliği ve İşyeri Hekimleri Derneği gibi meslek 

kuruluşlarının katılımının önemine değindi. Bir diğer katılımcı ise bu tür mücadelelerde 

HIV ile yaşayan kişilerin de aktif rol oynaması, karar alma ve katılım mekanizmalarında 

yer alması gerektiğini vurguladı. 


