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1. Giriş 

Türkiye’de HIV yayılımı, ülkede virüsün ilk defa tespit edildiği 1985 yılından bu yana, yıllar 

içinde hızlanarak artan bir grafik izlemiştir. Son rakamlar, Türkiye'de son on yılda HIV 

tanılarının sayısında % 620'lik bir artış olduğunu ortaya koymuştur.1 Yerel STK'lar, HIV 

aktivistleri ve araştırmacılar, HIV bulaşma ve tanısındaki yüksek artışın arkasındaki en önemli 

nedenin damgalanma olduğunu güçlü bir şekilde ifade etmektedirler.2 T.C. Sağlık Bakanlığı 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 1 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı ulusal istatistiklere göre 

ülkemizde ilk HIV vakasının görüldüğü günden 30 Kasım 2020 tarihine kadar 27.767 kişi HIV ile 

yaşadığını öğrenmiştir.3 

HIV ile yaşayan kişi sayısıyla birlikte paralel olarak yaşanan hak ihlalleri çeşitlenmekte ve 

niceliksel olarak artmaktadır. Gündelik yaşamına devam eden HIV ile yaşayan kişiler okulda, 

spor salonunda, iş yerlerinde HIV ile yaşadıkları için ifşa edilmekte, kötü muameleye maruz 

bırakılmakta ve hak kayıpları yaşamaktadır. Ne yazık ki toplumun HIV konusundaki bilgisizliği 

ayrımcılığı tetiklemekte, HIV ile yaşayan kişiler de böyle bir durumla karşılaştıklarında haklarını 

nasıl savunacaklarını bilmemekte ve kendilerini sosyal hayattan soyutlama noktasına bile 

gelebilmektedir. 

Yeni tanı alan kişiler ağırlıklı olarak 19 - 35 yaş grubundadır. Çalışma hayatının başında olan bu 

genç grup, iş sağlığı ve güvenliği politikaları nedeniyle tüm meslek gruplarında hak ihlali ile 

karşılaşmaktadır. HIV ile yaşayan kişiler çalışma yaşamlarında işe alımlarda ve işlerinin 

devamında; HIV testine zorlanmakta, mevzuat eksikliğinden ötürü istemedikleri durumlarda 

dahi hukuka aykırı olarak kişisel verilerini paylaşmak zorunda kalmakta ve çoğunlukla nefret 

söylemlerine maruz bırakılarak iş sözleşmeleri feshedilmektedir. 

HIV ile yaşayan kişilerin sayısındaki artışa rağmen ulusal politikada ve mevzuatlarda bir 

değişiklik olmamaktadır. Mevcut politikalar, HIV ile yaşayan kişilerin haklarını korumakta 

yetersiz kalmaktadır. Birçok alanda (sağlık, çalışma, evlilik, eğitim vb.) hak kayıpları 

yaşanmaktadır ve yasal metinlerdeki "kamu sağlığının riske girmesi" ibareleri nedeniyle 

bireysel hak arama mücadelesi zayıflamaktadır. 

HIV ile yaşayan kişilerin sayısındaki artışa bağlı olarak hak ihlaline maruz bırakılan kişilerin 

sayısı da artmaktadır. Buna rağmen özellikle çalışma hayatında yaşanan hak ihlallerinin önüne 

geçebilecek ve uluslararası metinlerde yer alan tavsiye niteliğindeki hususların ulusal 

mevzuata uyarlanması henüz yapılmış değil. Bu düzenlemelerin iç hukukumuzda yer almaması 

sebebiyle hak ihlaline uğrayan birçok kişi bunun hak ihlali olduğunun farkına varmamaktadır. 

“HIV ile yaşayan kişilerin çalışma hayatının desteklenmesi ve çalışma hakkı ihlallerinin önüne 

geçilmesi” proje raporu Ağustos 2019-Temmuz 2020 tarihleri arasındaki verileri 
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kapsamaktadır. Projenin hedefi ve amacı, proje faaliyetleri, projenin çıktıları, bir başarı 

hikayesi, proje yönetiminde ve program hedeflerine ulaşmada en zorlayıcı aşamalar/durumlar 

ve değerlendirme-sonuç başlıklarından oluşmaktadır.  

2. Projenin Hedefi ve Amacı 

Projenin hedefi, HIV ile yaşayanların çalışma hayatlarında ve işyerlerinde maruz bırakıldığı 

ayrımcılığı durdurmaktır. 

Projenin amacı, HIV ile yaşayan kişilerin çalışma hakları konusunda maruz bırakıldıkları hak 

ihlallerinin önüne geçilmesi ve işyeri hekimleri ile işverenlerin HIV konusunda bilgi edinmesini 

sağlayarak kişilerin çalışma haklarına destek olmasını sağlamaktır. 

Aynı zamanda projemizle HIV ile yaşayan kişilerin eşit vatandaşlar olarak çalışma ve gizlilik 

hakları konusunda bilgilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. 

3. Proje Faaliyetleri 

HIV ile yaşayan kişilerin çalışma yaşamında yaşadığı ihlaller başta olmak üzere diğer tüm 

ihlallerin ve bu ihlallere yönelik yapılan başvuruların ve sonuçlarının yer aldığı 3 aylık ikişer 

tane hak ihlali raporu yayınlanmıştır. Hak ihlalleri raporları, Türkiye’de HIV ile yaşayan 

kişilerin yaşadığı hak ihlallerini gösteren ilk periyodik rapor olma özelliğini taşımakta olup, 

hem yaşanılan ihlallerin görünürlüğünün artmasında hem de mevzuattaki boşlukların ne gibi 

sonuçlara yol açtığını göstermesinde yararı olmuştur. 

Projenin ilk ayağında projenin duyurusu yapılmış; bu sayede danışanlar ve paydaşlar  projeden 

faydalanmıştır. Çalışma Hakkı İhlalleri ve HIV ile Yaşayan Kişilerin Çalışma Hayatının 

Desteklenmesi Projesi sosyal medyada, web sitesinde etkinliklerde, söyleşilerde, çalıştaylarda, 

farkındalık atölyelerinde, gazete ve TV röportajlarında duyurulmuş ve alandaki çalışan aktivist 

ve kurumların yararlanıcı yönlendirebilecekleri bilgisi verilmiştir.  

Proje faaliyetlerinin en önemli ayağı hukuki danışmanlık, hukuki mekanizmalara erişimi 

sağlamak ve dava açmak idi. Hukuki danışmanlığa başvuran danışanların tümüne; yaşanan hak 

ihlalleri göz önüne alınarak temel haklara ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu 

bilgilendirmelerin amacı; kişiler hak ihlaline uğramadan hak bilinci donanımına sahip olarak 

ilerde maruz bırakılabilecekleri hak ihlallerinin önüne geçmek veya hızlıca telafi edilmesini 

sağlamaktır. Kişiler eğer hak ihlaline uğramışsa, vaka özelinde bu ihlali ortadan kaldırmaya 

yönelik eylem planları çıkarılmış ve danışanlara bu yönlü hukuki danışmanlıklar verilmiştir. Bazı 

danışanların suç duyurusu dilekçeleri, ihtarnameler, meslek odalarına başvuru dilekçeleri gibi 

dokümanları hazırlanmış ve tüm bu süreçler takip edilip raporlanmıştır. Danışanın onayının 

alındığı vakalarda ihlaller İl İnsan Hakları’na da bildirilmiş; böylece Türkiye’nin insan hakları 

ihlalleri çıktılarında yer almaları sağlanmıştır. 

Yaşanan hak ihlalleri ve yapılan raporlar neticesinde Bakanlıklar ve Sosyal Güvenlik 

Müdürlükleri ile iletişime geçilmiş, raporlar ulaştırılmıştır. 3 aylık periyotlarla yayınlanan 



raporlarda bir yılın sonunda yıllık rapor hazırlanacak ve yıllık raporun çıktısında mevzuat 

değişikliği önerileri yer alacaktır. 

Özellikle COVID-19 pandemi sürecinin çalışma yaşamına etkileri yakından takip edilmiş 

danışanlar herhangi bir hak ihlaline maruz bırakıldığı süreç hakkında bilgilendirilip hak 

ihlallerinin en aza inmesi için çalışmalar yapılmıştır. Örneğin; salgın süresince yayınlanan 

genelgelerde kronik hastalığı olanların kronik rahatsızlığını belgelendirmesi hususu yer 

almakta olup bunun uygulamada kişisel verilerin korunması kapsamında nasıl yapılabileceği 

düzenlenmemiştir. Bu konuda danışanlara bilgi verilmiş olup ihlaller en aza indirilmeye 

çalışılmıştır.  

4. Proje Çıktıları 

HIV enfeksiyonun artışı ve beraberinde artan hak ihlalleri ulusal politikada yer edinmemiş; 

yasalarda gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Mevcut yasalar HIV ile yaşayan kişilerin yaşadığı 

sorunlara cevap verememektedir ve hak ihlallerinin önüne geçememektedir.  

Projenin uygulanması ile hukuki danışmanlıkların sayısında ciddi artışlar olmuştur. Danışanları 

çalışma ve sağlık alanında yaşadığı ihlaller avukata yönlendirilmiş; vaka süreci yönetilmiştir. 

Danışanlar damgalanacakları ve HIV statüleri ifşa edileceği korkusu ile hukuki süreçlerin 

başlamasında çekingen davranış sergilemiş olsalar bile danışanların birçoğu hukuki 

mekanizmaları işler hale getirmek için adımlar atabilmişlerdir. Kişiler; derneğe başvuru 

yaparak işyeri hekimini, işvereni veya sağlık çalışanını şikayet etmiş; destek talebinde 

bulunmuştur. Birçok danışanın hukuki başvuruları alınmış ve süreç takip edilmiştir.  

Projenin paydaşlarını projeden faydalandığı kısmı da hak ihlalleri raporlarını kişi ve kurumlar 

ile paylaşarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında çalışma ve sağlık alanında yaşanan 

ihlallerin neler olduğuna dikkat çekmek için üç ayda bir raporlar yayınlanmış; bu raporlar 

alandaki enfeksiyon uzmanları, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve aktivistlerle 

paylaşılmıştır. 

Derneğe hukuki destek için başvuran danışanlar farklı alanlarda ihlallere maruz bırakılmış ve 

bu ihlallere yönelik vaka süreci yönetilmiştir. Hak ihlallerinin bildirildiği alanlar; Ayrımcılık 

yasağının ihlâli, Sosyal Faaliyetlere Katılma Hakkının İhlali, Sportif Faaliyetlere Katılma Hakkının 

İhlali, Özel Hayatın ve Aile Yaşantısının Gizliliğini İhlali, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması 

Hakkının İhlali, Görevi Kötüye Kullanma, Tehdit, Çalışma ve Sözleşme Hürriyetinin İhlâli 

konularından oluşmaktadır. Danışanlar ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiş, danışanların 

şikayetçi olabilmesi ve hukuki süreci başlatmaları için destek olunmuş ve hukuki danışman 

tarafından kişilere dilekçe hazırlanmıştır.  

Projenin en önemli ayaklarından biri olan kişilerin dava açmalarıdır. Temmuz ayında 

Türkiye’nin Mersin, Ankara ve Sakarya kentlerinde yaşayan danışanlar için dava açma sürecine 

gidilmiştir. Danışanlarlar işveren ve işyeri hekimleri tarafından HIV statülerinden ötürü 



ihlallere ve ayrımcılığa maruz bırakılmışlardır. Üç danışan da hem işvereni hem de işyeri 

hekimini dava etmişlerdir.  

Proje kapsamında toplam 7751 kişi başvurmuş, 343 danışanda hukuki destek 

talebinde bulunmuştur. Hukuki destek talep eden danışanlar arasında 3 danışan dava yoluna 

gitmiştir. 

5. Bir Başarı Hikâyesi 

F Başvurusu/Şubat 2020 

Başvuru Konusu: Eşinin HIV statüsü çalıştığı işyerinin rutin sağlık muayenelerinde kendisinin 

onayı alınmadan yapılan HIV testinde ortaya çıkan danışan, eşinin haberi olmadan eşinin 

sigorta çıkışının yapıldığını söyleyip dernekten bu konuda hukuki destek talep etmiştir. 

Başvuru Konusunda Yer Alan Hak İhlalleri: Özel Hayatın ve Aile Yaşantısının Gizliliğini İhlal 

(AİHS md 8, Anayasa md 20, TCK md 134), Ayrımcılık yasağının ihlâli (AİHS md 14, İHBS md 11, 

TCK md 122, İş Kanunu md 5), Çalışma ve sözleşme hürriyetinin ihlâli (Anayasa md 48-49, TCK 

117), Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Hakkının İhlali (Anayasa md 20, TCK md 136) 

Başvuruya Sağlanan Hukuki Destek: Danışana eşi için; HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamıyla İlgili ILO 

Davranış Kuralları doğrultusunda gerekli hukuki danışmanlık sağlanmış ve HIV 

enfeksiyonunun, işten çıkarma için bir gerekçe olamayacağı ayrıca HIV/AIDS ve Çalışma 

Yaşamıyla ilgili ILO Uygulama ve Davranış Kuralları’na göre iş için başvuranlardan ya da 

çalışanlardan HIV’le ilgili kişisel bilgi vermelerini istemenin herhangi bir gerekçesi olamayacağı 

ayrıca, çalışanların da bu tür bilgileri iş arkadaşlarına verme gibi bir yükümlülükleri 

olamayacağı ile işçilerin sağlık statülerine ilişkin konularda, kişisel verilerine erişimin gizliliğe 

ilişkin kurallara tabi olması gerektiği yer almaktadır. Dolayısıyla İşçi veya işçi adayından HIV 

testinin istenmesi ve test sonucuna göre işçi adayının işe alınmaması veya işçinin iş 

sözleşmesinin feshedilmesi veyahut yenilenmemesi durumu açıkça ayrımcılıktır. Bu husus hem 

taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere hem de ulusal düzeydeki mevzuatlarımıza aykırıdır. 

HIV testi Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nde sayılan haller (kan ve organ bağışçıları) ile Genel 

Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi 

Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’nde sayılan haller bakımından zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla 

işe girişlerde veya yapılan rutin sağlık muayenelerinde HIV testi istenmesi hukuka aykırıdır. 

Danışanın eşinin işyerine; iş akdinin hukuka aykırı olarak feshedildiği, hukuka aykırı feshin hem 

cezai hem de hukuki alanda sonuçlar doğurduğunu, işbu hukuka aykırı işlemden dönülmezse 

işverenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ile işe iade davası ve ayrımcılık tazminatı 

davası açılacağına ilişkin ihtarname yollanmıştır. İhtarname sonucunda; danışanın eşi işe geri 

alınmış, sigorta girişi tekrardan yapılmış ve halen işine devam etmektedir. 

 



6. Proje Yönetiminde ve Program Hedeflerine Ulaşmada En Zorlayıcı 

Aşamalar/Durumlar 

Projenin hedefleri arasında kişilerin hukuki mekanizmalara başvurması ve bu tüm 

başvurularının %70’inin davalama sürecine girmesi belirlenmiştir. Proje kapsamında hukuki 

danışmanlık için avukat istihdamı Kasım ayında gerçekleşmiştir. Daha önce hukuki danışmanlık 

alabilmek için kişiler gönüllü avukatlara yönlendirilmekte iken çok az kişi hukuki danışmanlığa 

yönlendirilebilirken; projenin başlaması ve avukatın istihdam edilmesi ile bu oran oldukça 

yükselmiştir. Başvuran kişiler genellikle sadece danışmanlık hizmetinden faydalanmış; bir 

sonraki adım olan hukuki mekanizmalara başvurular oldukça sınırlı olmuştur. Danışanların 

statülerinin ifşa edileceği korkusu, işverenlerin tehdidi, dava süreçlerin uzun olması ve 

başvurulardan herhangi bir sonuç alınamayacağına ilişkin güvensizlik kişilerin hukuki 

mekanizmaların çalıştırılmasına engel olmuştur. Ancak tüm bu problem ve engellere karşın 

güven ilişkisi geliştiren 3 danışan Temmuz ayında dava açmışlardır.  

HIV ile yaşayan kişilerin sayısındaki artışa bağlı olarak hak ihlaline maruz bırakılan kişilerin 

sayısı da artmaktadır. Buna rağmen özellikle çalışma hayatında yaşanan hak ihlallerinin önüne 

geçebilecek ve uluslararası metinlerde yer alan tavsiye niteliğindeki hususların ulusal 

mevzuata uyarlanması henüz yapılmış değil. Örneğin; HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamıyla ilgili ILO 

Uygulama ve Davranış Kuralları’na göre iş için başvuranlardan ya da çalışanlardan HIV’le ilgili 

kişisel bilgi vermelerini istemenin herhangi bir gerekçesi olamaz ayrıca, çalışanların da bu tür 

bilgileri iş arkadaşlarına verme gibi bir yükümlülükleri yoktur. Ancak buna rağmen buna ilişkin 

bir düzenleme olmadığından ötürü işe girişlerde HIV testinin istenmesi sık yaşanan 

ihlallerdendir. Bu düzenlemelerin iç hukukumuzda yer almaması sebebiyle hak ihlaliyle 

karşılaşan birçok kişi bunun hak ihlali olduğunun farkına varmamaktadır. Örneğin; yukarıda 

açıklanan işe girişlerde HIV testi, işçi adaylarının çoğu zaman zorunlu sandıkları için 

yaptırdıkları ve statüleri sebebiyle işe alınmadıklarında hak ihlaline uğradıklarını düşündükleri 

bir husustur. 

HIV statüsü sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılan kişilerin en büyük korkularından bir tanesi 

bu ayrımcılığı yargıya taşıması halinde yargıda sürecinde yeniden ayrımcı tutumlarda 

karşılaşma ve ifşa olma potansiyelidir. Özellikle küçük şehirlerde ifşa edilme korkusu hak 

mücadelesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Zira bu korku hem idari hem hukuki 

mekanizmalarını kullanılmasının önüne geçmektedir.  

Türkiye’de yargı sürecinin uzun sürmesi ve ayrımcılık konusunda yürütülen cezasızlık politikası 

sebebiyle kişiler bir sonuç alamayacağını, alsalar bile bu sürecin yıllar süreceği düşüncesiyle 

hukuki mekanizmalara başvurmak istememektedirler.  

Türkiye’de her ne kadar Kişisel Verilerin Korunmasına dair Kanun olsa da kişisel verilerin gizliliği 

hususu ve bu konudaki hak bilinci kamu kurumlarında dahi henüz oturmamıştır. Bu sebeple 

bir hak ihlalini ortadan kaldırmak için kamu kurumlarına başvuran HIV ile yaşayan kişiler 

mahremiyet haklarının ihlali ile karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple de HIV ile yaşayan kişiler 



genellikle hak ihlallerine yönelik başvuruları başka ihlaller olarak görmekte ve yukarda da 

açıklandığı üzere hukuki danışmanlık alsalar bile sonrasında hak ihlalini ortadan kaldıracak bir 

yola başvurmamaktadırlar. 

Projenin hedeflerinden bir diğeri; kamu sektörünün, uzman hekimlerin ve STK’ların yer aldığı 

bir çalıştay düzenlemekti. Çalıştaydan önce Şubat ve Mart aylarında lobicilik yapmak, projeyi 

tanıtmak, hak ihlallerin neler olduğu ve çözüm üretmek adına özneler (AÇSHB, Sağlık Bakanlığı, 

SGK, Adalet Bakanlığı, TBMM)  ile görüşmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmekteydi. Ancak 

Tükiye’de ilk COVID-19 vakasının görülmesi ile sokağa çıkma kısıtlaması ve görüşmelerin 

yapılmamasından ötürü bu aksiyonlar gerçekleştirilememiş; kamu kurumlarının ve sivil toplum 

örgütlerinin ve aktivistlerin davet edilmesi planlanan çalıştay organize edilememiştir.  

7. Değerlendirme ve Öneriler 

Yayınladığımız raporlarda HIV ile yaşayan kişilerin en fazla; mahremiyet haklarının, çalışma 

haklarının ve tedaviye erişim haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. HIV ile yaşayan kişiler sıklıkla 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine ilişkin sorulara maruz kalmakta, HIV statüleri onayları 

olmadan başkalarıyla paylaşılmakta ve yaşamlarının her alanında HIV statülerinin gizliliği ihlal 

edilerek damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Bu sebeple başta ayrımcılık ile damgalanmaya 

karşı ve yaşanan diğer tüm ihlaller ile mücadele çok önemlidir. Ancak yukarıda HIV ile yaşayan 

kişilerin hak ihlallerine ilişkin hukuki mekanizmaları kullanmama sebeplerini ve mevzuattaki 

boşlukları aktarıldı. Tespit edilen bu eksiklikler ve HIV ile ilgili düzenlenmiş uluslararası metinler 

doğrultusunda mevzuat değişiklikleri yapılabilmesi için lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerine 

ağırlık verilmesi gerekmektedir. İhlallerin sıklıkla yaşandığı alanlarda çalışan kamu kurumları (İl 

Sağlık Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, SGK’lar) ile iletişime 

geçilmeli ve bu sorunlar tartışılarak ve işbirliği çerçevesinde çözüm yolları aranmalıdır.  

 


