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Ö N S Ö Z  
 
 

Dünya, Çocuk Felci ve Çiçek Hastalığı gibi tüm insanlığı tehdit eden bazı 
hastalıkları 2000 öncesinde bırakabilmenin mutluluğunu yaşarken ikibinli 
yıllara, 30 milyonun üzerinde taşıyıcısı bulunan AIDS virüsü kamburu ile 
girmektedir. Tam bir sağaltım şansı olmayan virüs bulaşmasını önlemek 
ve bulaşma yollarını toplumumuza anlatabilmek için sivil toplum 
örgütleri ile devlet kurumları el ele vermek zorundadır. Ulusal AIDS 
Komisyonu bu anlayışla kurulmuş ve çalışmalarını bu yönde 
sürdürmektedir. Ancak bu komisyonun üretkenliğini daha da 
artırabilmesi için “devlet ağırlıklı” olan yapısının değiştirilerek “sivil 
toplum örgütleri” ağırlıklı bir yapıya dönüştürülmesinin gerektiği 
inancındayım. 

Bugün için ülkemizde AIDS virüsü bulaşması yüksek bir risk 
taşımıyor gibi görünüyorsa da cinselliğe bakış açımızı belirleyen sosyal, 
kültürel ve dinsel faktörler, seks ilişkilerinin aşırı derecede denetimsiz ve 
aşırı gizlilik içinde yapılmasına neden olmaktadır. Bu toplumsal baskı ve 
suçlayıcılık sonucu HIV taşıyıcılığı gibi cinsel ilişkiye bağlanabilecek her 
türlü sonuç ya saptanamamakta ya da büyük bir gizlilikle saklanmaktadır. 
Ülkemiz insan manzaraları açısından oldukça heterojen bir yapı 
göstermektedir. HIV taşıyıcılığı konu olduğunda, bir yanda “bana bir şey 
olmaz” vurdumduymazlığı içindeki insanlarımızı diğer uçta ise bunun 
tam tersine, virüs virüs taşıyıcısı ile aynı odada bile bulunmak 
istemeyecek kadar konudan habersiz toplum bireylerini görmek olasıdır. 
Böyle bir toplumda yaşamlarını sağlıklı görünüm içinde sürdürmek 
zorunda olan virüs taşıyıcılarının durumu daha da karmaşık ve can 
sıkıcıdır. 

Sağlık yönünden yaşadıkları şanssızlığın yanısıra toplum dışına 
itilme, suçlama ve dışlanma gibi katlanılması zor olan duyguları yaşayan 
bu insanlar doğal olarak büyük bir psikolojik çöküntü içine 
girmektedirler. Bu durum elbette ki hem toplum etiği ve hem de insan 
hakları açısından oldukça sıkıntı vericidir. 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, insanı temel olarak yapmış 
olduğu başarılı çalışmalara bir yenisini daha eklemektedir. Günlük 
ilişkilerle bulaşmayan bir virüsü taşıyan kişilerin kamu özgürlüklerinden 
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ve insan haklarından yararlanabilmesini amaçlayan bu çalışmayı yapanlar 
çok önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir. 

HIV taşıyıcılarının her türlü ayrımcılıktan uzak, üretken kişiler 
olarak toplumdaki işlevlerini sürdürebilmeleri toplumsal 
olgunluğumuzun da bir göstergesi olacaktır. Bu olgunluğa ulaşmış bir 
toplumda yaşamak kimbilir ne kadar güzel olacaktır! 

 

 

Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri  

Genel Müdürü 
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G İ R İ Ş  
 
 

IV/AIDS epidemisi ayrımcılık, dışlama ve suçlamanın yaygın 
olduğu; insan hakları konusunda ciddi kaygıların yaşandığı, 
bireylerin ve grupların onurlarının hiçe sayıldığı ve sayılan bu 
nedenlerle insanların HIV/AIDS’e yakalanmalarının 

kolaylaştığı bir ortamda hüküm sürüyor. Birçok ülkede HIV/AIDS ile 
yaşayan bireylere, yakınlarına, arkadaşlarına ve onlara bakım hizmeti 
sunanlara karşı yaygın bir ayrımcılık uygulanıyor. Önceden dışlanmış 
gruplar ise insan hakları korumasından yoksun olmaları nedeniyle 
HIV/AIDS’in beraberinde getirdiği yıkımlardan daha fazla pay alıyor 
ve/veya diğer insanlar tarafından ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar.  

H

Epideminin başlangıcından beri eşcinseller, seks işçileri, damariçi 
uyuşturucu kullananlar hastalığın kaynağı olarak suçlanmış ve toplum 
sağlığını korumak amacıyla bu gruplara karşı ciddi bir suçlama ve 
ayrımcılık uygulanmıştır. Eşcinseller, seks işçileri, çokeşliler ve “ahlak 
yönünden düşkün olanlar” için HIV/AIDS, hem bir ceza olarak 
algılanmış hem de bu gruplara uygulanacak ayrımcılık, suçlama ve 
dışlamanın bahanesi olarak değerlendirilmiştir.  

HIV/AIDS ile yaşayan bireylere ve HIV/AIDS nedeniyle çeşitli 
grupların üyelerine uygulanan suçlama, dışlama veya ayrımcılığın 
kökeninde ya toplumun cinselliğe bakışındaki ahlaki kaygılar ve tutumlar 
ya da toplum sağlığını koruma adına sürdürülen ve herhangi bir bilimsel 
dayanaktan yoksun tutumlar yer alır. Hastalığın yalnızca bu gruplara 
özgü olmadığının anlaşılmış olmasına karşın bu uygulamalar halen 
sürüyor ve hastalıkla savaşımda ciddi engellere neden oluyorlar. Bu 
durum öncelikle hastalığın kendileri dışındaki gruplara özgü olduğu 
inancını taşıyan insanların hastalıktan korunma konusunda herhangi bir 
gereksinim duymamalarına yol açıyor. Diğer yönden hastalığa 
yakalanmış olma şüphesi içindeki insanlar, söz konusu ayrımcılık ve 
suçlamalar nedeniyle sağlık hizmeti ve danışmanlık için uygun 
merkezlere başvurmaktan çekiniyorlar ve hastalığın yayılması 
kolaylaşıyor. 

İnsanlık tarihinde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ayrı 
değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Frengi ve Belsoğukluğu hala 
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üzerlerinde bir hastalıktan öte anlamlar taşıyan hastalıklardır. Bu 
hastalıklar nedeniyle insanların nesiller boyu kayıtları tutulmuş, 
kısıtlamalar ve yasaklamalara maruz bırakılmışlardır. Ne var ki bu 
yasaklama ve kısıtlamalar ne sözü edilen hastalıkları toplum için tehdit 
olmaktan çıkarmış ne de toplumda “ahlak düşüklüğü” olarak algılanan 
eylemleri değiştirmiştir. HIV/AIDS’in de artık sıradan, ancak 
önemsenmesi gereken bir CYBH olarak algılanma zamanı gelmiş 
bulunuyor. Bu hastalığın toplumdaki ahlak tartışmalarının nesnesi 
olmasına artık bir son verilmesi gerekir. CYBH’larla savaşım tarihinin 
tüm aşamalarında görüldüğü gibi bu hastalıkla savaşımda da cinsel 
tutumları ve HIV testi sonuçları nedeniyle bir grup insana sınırlama ve 
kısıtlamalar getirilmesi hastalık tehdidini ortadan kaldırmayacağı gibi 
sorunların çözümünü daha da güçleştirecektir.     

 
HIV/AIDS savaşımında insan hakları, etik kurallar ve 

yasaların işlevi 
İnsan hakları, etik kurallar ve yasalar; insan davranışını açıklayan, 
tanımlayan ve düzenleyen yapının temel taşları arasında yer alır. Daha 
özelde insan hakları, etik kurallar ve yasalar; devlet ve vatandaşlar arası 
ilişkileri; bireyler, gruplar ve topluluklar arası ilişkileri düzenler. 
HIV/AIDS’in toplum içindeki konumu insan davranışı ile belirlenir. 
Bireyler arası ilişkiler, toplum içindeki gruplar arası ilişkiler ve devletin 
HIV/AIDS’e yaklaşımı bu konumu etkiler. Bu nedenle insan hakları, etik 
kurallar ve yasalar bireylerin ve toplulukların HIV/AIDS’e verdiği 
yanıtın her basamağında yer alırlar ve toplum içinde kişilerin insanlık 
onurlarının korunmasında ve acıların dindirilmesinde uygun araçlar 
olabilirler. Bunlara toplumun uyum göstermesi HIV/AIDS ile 
yaºayanların hastalığa karşı koyma gücünü artıracağı gibi, olabildiğince 
güvenli, sağlıklı, üretken ve uzun bir yaşam sürdürmelerini de sağlar. 

Elinizdeki rehber yukarıda bahsedilen konulara bir temel oluşturma 
amacını taşıyor. Öncelikle konumuz HIV/AIDS olduğu ve bu hastalığın 
yeterince tanınmamasının yanlış yorumlara ve uygulamalara kaynak 
olabileceği göz önüne alınarak ikinci bölümde AIDS’in nasıl bir hastalık 
olduğu ve HIV’in nasıl yayıldığı anlatılmıştır. Aynı bölümde HIV/AIDS 
ile ilgili ayrımcı, dışlayıcı ve suçlayıcı yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha 
sonraki bölümlerde etik ve insan hakları konuları genel olarak ele 
alınmış, bu konuda ortaya çıkan sorunlar irdelenmiş ve HIV/AIDS 
savaşımında etkin olması gereken etik ilkeler belirtilmiştir. Son bölüm, 
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Türkiye’deki yasaların göz önüne alınarak HIV/AIDS savaşımında insan 
hakları ve kamu özgürlüklerinin korunmasına yönelik hazırlanabilecek 
bir rehberin ana hatlarını oluşturmakta. Bu rehberin hedef kitlesi 
devlet/hükümetler, sivil toplum kuruluşları, hizmet sunanlar ve 
bireylerdir.      
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H I V  V E  A I D S ’ İ  
 A N L A M A K  

 
 

AIDS nedir? 
IV/AIDS belki de tarih boyunca üzerinde en fazla konuşulmuş 
hastalıklardan biri olma özelliğini taşıyor. Hemen hemen 
herkes AIDS hakkında bir şeyler duymuş ya da okumuş 
durumda. Ancak ne yazık ki çok az kişi bu hastalığı yeterince 

tanıyor, etkenini ve korunma yollarını biliyor. 

H
 Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome - AIDS), vücudumuzun enfeksiyonlara karşı savaşma 
yeteneğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir grup ciddi hastalığın 
adıdır. HIV/AIDS ile yaşayan insanlar, immün sistemlerinin savaşma 
yeteneklerini kaybetmiş olmaları nedeniyle bazı hastalıklara ve 
enfeksiyonlara diğer insanlardan daha kolay yakalanma eğilimindedir. Bu 
hastalıklar arasında uzun süren ishaller, tüberküloz, solunum yolu 
enfeksiyonları hatta bazı ender görülen kanser cinsleri sayılabilir. 
AIDS’in etkeni HIV’dir. HIV, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü’nün 
(Human Immunodeficiency Virus) kısaltılmış adıdır. HIV, vücudun 
hastalıklara karşı korunma sistemi olan immün sistemi (bağışıklık 
sistemi) etkiler. 

HIV, vücutta hiç bir belirti vermeden yıllarca yaşayabilir. Virüsün 
alınmasından klinik tablonun ortaya çıkmasına kadar geçen süre en az 2 
yıl olabileceği gibi 10 yıldan daha uzun da olabilir. HIV taşıyan 
insanların çoğu sağlıklarından fazla bir şey kaybetmeden üretken ve uzun 
bir ömür sürebilirler. Bu dönemde vücutta HIV olup olmadığı ancak 
laboratuvar testleriyle anlaşılabilir. HIV alındıktan sonra yaygın 
kullanılan laboratuvar testleriyle saptanabilmesi için ortalama üç aylık bir 
sürenin geçmesi gerekir. Bu döneme pencere dönemi denir. Pencere 
dönemindeki insanlar HIV taşıdıkları halde bu durum yaygın olarak 
kullanılan laboratuvar yöntemleriyle doğrulanamaz. Pencere 
dönemindeki insanların virüs taşıyıp taşımadıkları, pahalı, özel eğitim 
görmüş personel gerektiren ve yaygın kullanılmayan testlerle 
mümkündür. Pencere dönemindeki insanlar da başkalarına HIV 
bulaştırabilirler.  
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HIV nasıl bulaşır? 

HIV bir insandan diğerine aşağıdaki yollarla bulaşır: 
− korunmasız cinsel ilişki, 

− HIV taşıyan anneden gebelik, doğum ya da emzirme sırasında 
bebeğine, 

− bulaşmış (enfekte) kan ürünlerinin kullanılması ve 

− bulaşmış enjektörlerin damariçi madde kullanan bağımlılar 
tarafından paylaşılması. 
HIV bulaşmasının en yaygın yolu korunmasız cinsel ilişkidir. 

Güvenli cinsel ilişki kurallarına uymayan kişilerin HIV’e yakalanma 
riskleri fazladır. 

Yukarıda sayılanlar dışında aşağıdaki yollardan HIV’in bulaşması 
çok zordur: 
− HIV taşıyan birçok insan cinsel ilişkide bulunmayı sürdürür. Güvenli 

cinsel ilişki kurallarını tam uyguladıkları takdirde bu kişiler eşlerine 
HIV bulaştırmazlar. 

− HIV taşıyan insanların işyerindeki arkadaşlarına HIV bulaştırmasına 
şimdiye kadar rastlanmamıştır. 

− HIV taşıyan okul arkadaşından HIV bulaşmış öğrenci yoktur. 

− Evlerde çalışan HIV taşıyıcısı hizmetliler işverenlerine HIV 
bulaştırmazlar. 

− İşverenlerden işçilerine HIV bulaşmaz. 

− HIV bulaşmış kan ile temas tehlikesi olan yerlerde bile (örneğin 
hastaneler) bulaşma riski düşüktür. Kan ve vücut salgılarıyla 
çalışanlar için oluşturulmuş evrensel kurallara uyulması bu riski çok 
azaltır. 

 
HIV/AIDS nereden geldi? 

Daha sonraları AIDS olarak adlandırılacak ölümcül hastalığın ilk 
belirtileri 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde saptanmış, ancak 
hastalığın görüldüğü tüm insanların HIV adı verilen bir virüsü 
taşıdıklarının kanıtlanması birkaç yıl sürmüştür. 
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Başlangıçta hastalık çoğunlukla eşcinsel erkeklerde saptandığı için 
AIDS’in eşcinsellerin hastalığı olduğu biçiminde bir önyargı ve 
ayrımcılık dalgası hüküm sürmüştür. Oysa ki HIV enfeksiyonuna neden 
olan eşcinsel ilişkinin kendisi değildir. HIV, kondom kullanılması gibi 
önlemlerin alınmadığı her türlü cinsel ilişki (eşcinsel ya da değil) ile 
bulaşabilir. Türkiye’de HIV enfeksiyonlarının bulaşma yolu çoğunlukla 
heteroseksüel ilişki olmasına karşın eşcinsellere yönelik ayrımcılık hala 
sürmektedir. 

AIDS artık tedavi edilebilir bir hastalık durumuna gelmektedir. 
HIV’in neden olduğu fırsatçı enfeksiyonlar tedavi edilerek insanların 
daha uzun ve iyi bir yaşam sürmeleri sağlanıyor. Yeni bulunan ilaçların 
üçlü kullanılmaları sonucu HIV taşıyan insanların kanlarındaki virüs 
miktarını önemli ölçüde düşmekte, hatta virüsün vücuttan tamamen yok 
olduğu vakalar bulunmaktadır. Bu tedavi ayrıca HIV ile bağlantılı fırsatçı 
enfeksiyonların ortaya çıkmasını geciktiriyor, insanların yaşam süresi ve 
niteliğini artırıyor. Bu tedaviler şimdilik çok pahalı olduğundan kişilerin 
kendi bütçeleri ile tedavi olmaları zordur, devletin yardımı gerekir. 

 
HIV/AIDS ve eşitsizlik 

1980’lerin ortalarına gelindiğinde HIV/AIDS tüm Dünyada 
yaygınlaşmaya başlamış ve artık bir grup insanı etkileyecek bir hastalık 
olmaktan çıkıp, milyonlarca insanın korunmak için önlemler almaya 
başlamasına fırsat vermeden bir salgın halini almıştı. 

HIV/AIDS salgınının Dünya üzerinde yayılımında bir eşitsizlik göze 
çarpar. Salgının yaklaşık aynı zamanda başladığı gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde salgının genişlemesi aynı seyri göstermemiştir. Bu açıdan 
ülkeler arasında büyük eşitsizlikler oluşmuştur. Gelişmiş ülkelerde halk 
ve devlet elele vererek insanları HIV’ den korunma konusunda uyarmış, 
sonuç olarak birçok hayat kurtarılmış ve nüfusun küçük bir yüzdesi 
hastalığa yakalanmıştır. Uzun süreli savaşların ve toplumsal baskıların 
hüküm sürdüğü gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda zamanında tedbir 
alınamadığı ve hastalıktan korunma konusunda yeterli bilgiyi 
alamadıklarından insanlar kendilerini koruyamamışlardır. Bugün Sahra-
altı Afrika’da Dünyadaki HIV’lilerin %60’ını oluşturan 14 milyon 
insanın yaşamasına karşın Kuzey Amerika’da 780.000 HIV taşıyan insan 
yaşamaktadır.  
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HIV/AIDS ve güç 
HIV/AIDS salgını Dünyadaki güç dengeleriyle yakından ilintilidir. 
Dünyanın her yerinde genellikle en güçsüz insanlar en fazla risk 
altındadır. Bu anlamda eşitsizlik, ülkeler arasında olduğu kadar bir 
ülkedeki topluluklar arasında da göze çarpar. Aşağıdaki örnekler yeni 
HIV enfeksiyonlarının önlenmesinde tüm insanlar için eşitlik savaşımının 
önemini vurgulamaktadır. 
− Afrika ülkelerindeki insanlar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

insanlardan daha fazla hastalığa yakalanırlar. 

− Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yoksul insanlar aynı ülkedeki 
zengin insanlardan daha fazla hastalığa yakalanırlar. 

− Kadınlar erkeklere bakışla daha tehdit altındadır, çünkü kadınların 
güvenli cinsel ilişki konusunda pazarlık şansları daha azdır. 

− Erkeklerle cinsel ilişki kuran erkekler, birçok toplumda dışlandıkları 
için cinsel tacize uğrama sıklıkları yüksektir. 
Dil, bir güç aracı olarak kullanılabilir. “Gayri müslim” ya da “esmer 

vatandaş” gibi kelimeler, insanların dinsel ya da etnik kökenlerinden 
utanmalarını sağlayacak biçimde kullanılabilir. Bu durum HIV ya da 
AIDS ile yaşayan insanları tanımlamak için kullanılan kelimeler için de 
geçerlidir. HIV taşıyan insanlar kendilerinin “AIDS kurbanları” ya da 
“hasta” olarak tanımlanmasını istemezler. Bir hastalığın ahlaki yargılar 
içeren kelimelerle tanımlanması ve insanların güçsüz olduklarının 
betimlenmesi doğru değildir. HIV ya da AIDS’li kişilerden bahsederken 
onların bu hastalıkla birlikte yaşadıkları vurgulanmalıdır. Bu nedenle 
“HIV ya da AIDS ile yaşayan insanlar” demek daha doğrudur. 

 
HIV/AIDS ve ayrımcılık 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de AIDS korkusu, HIV/AIDS ile 
yaşayan insanlara uygulanan suçlamalara ve ayrımcılığa gerekçe 
oluşturmuştur. Diğer ülkelere bakışla henüz HIV/AIDS ile yaşayan 
insanların sayıları çok az olmasına karşın bu insanlar, topluma mikrop 
saçtıkları gerekçesiyle suçlanıyorlar ve bu suçlamalar basın tarafından da 
destekleniyor. Bu suçlama kampanyalarından hastalığın kaynağı olarak 
gösterilmek istenen gruplar da paylarını alıyor. Önceleri eşcinsel 
erkeklere uygulanan ayrımcılık ve suçlamalar günümüzde göçmen seks 
işçilerine ve travesti/transseksüellere yönelmiş durumdadır. Hemen her 
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gün gazete ve televizyon kanallarında “mikrop saçan Nataşa’lar” ya da 
“sorumsuzca ortalığa salınmış travestiler” haberleri yer alıyor ve bu gibi 
yayınlar hastalığın önlenmesi çalışmalarını olumsuz etkiliyor. 
HIV/AIDS’in belli bir grubun hastalığı olarak gösterilmesi bu gruplarla 
ilişkisi olmayan insanların kendilerini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
uzak hissetmelerine neden olabilmektedir.  

HIV/AIDS ile yaşayan ya da hastalık kaynağı olarak suçlanan 
insanlar ayrımcılığın çok çeşitli türleriyle karşı karşıyadır. Bu 
uygulamalar günlük yaşantılarının her anında ve geleceklerini de 
etkileyecek biçimde sürüyor: 
− HIV/AIDS ile yaşayanlara bazı klinikler sağlık hizmeti sunmayı 

reddetmektedir. Ne yazık ki ülkemizde HIV pozitif anneler 
bebeklerini doğum servisleri yerine ilgisiz birimlerde dünyaya 
getirebilmektedir. HIV pozitif olduğu bilinen bir kimsenin diş 
tedavisi olması gerçek bir sorundur. 

− HIV pozitif ebeveynleri nedeniyle ya da kendisi HIV pozitif olduğu 
için eğitim hakkı elinden alınmak istenen öğrenciler daha şimdiden 
ülkemizin gündemindedir. 

− HIV pozitif olması nedeniyle insanların işlerine son 
verilebilmektedir. 

− Seks işçilerine onayları alınmadan ve danışmanlık verilmeden test 
uygulanmakta ve HIV pozitif olanlara test sonuçları ilgisiz 
görevlilerce açıklanabilmektedir. 

− Özel yaşamın gizliliği HIV/AIDS söz konusu olduğunda hiçe 
sayılabilmektedir. 

− Bedelli askerlik, öğrenci yurtlarına kayıt olabilme gibi durumlarda 
test olma koşulu aranabilmekte, bu durum olağan karşılanmakta ve 
HIV pozitif olabilecek insanlara peşinen ayrımcılık 
uygulanabilmektedir. 

− Bu türden uygulamalar genellikle HIV/AIDS dahil CYBH’lara 
yönelik önleme programları olmayan ülkelerin köklü eğitim 
programları yerine uyguladığı kampanyalardır. Tüm nüfusun güvenli 
cinsel ilişki konusunda eğitimi gerekirken savunmasız grupların 
suçlanması ve ayrımcılığa uğratılması hastalıkla savaşımda çok 
değerli bir faktör olan zaman tüketimine neden olmaktadır.  
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HIV enfeksiyonu için insan grupları değil davranış biçimleri risktir. 
HIV taşıyan insanlara karşı ayrımcılık uygulandığı sürece HIV testi için 
insanlar gönüllü olmayacaklardır. Bu, insanların farkında olmadan diğer 
insanlara HIV bulaştırması anlamına gelir. İnsanlar HIV durumlarını 
özgürce açıklamaları yönünde desteklenmedikçe HIV ile ilgili yanlış 
anlaşılma ve cehalet, dolayısıyla HIV’li sayısı ve toplumdaki yayılımı 
artacaktır. 

 
Ayrımcılık nasıl önlenir? 

Ayrımcılık, HIV/AIDS ile yaşayan insanların yaşam koşullarını 
dayanılmaz hale getirdiği kadar hastalığın önlenmesi çalışmalarına da 
engel olur. Ayrımcılıkla savaşım, HIV/AIDS’in önlenmesi 
programlarının temelini oluşturmalıdır. Bu temel; etik, insan hakları ve 
yasalardan oluşan bir zemin üzerine inşa edilir.  

Toplumsal yapı, içinde insanların kendilerini toplumun bir bireyi 
olarak tanımladıkları, tasarladıkları ve eylemlerinin tarzını belirleyen 
düşünsel düzeyleri barındırır. Bu düzeylerin en önemlilerinden biri olan 
ahlak, büyük ölçüde insanların içinde bulundukları topluluğun genel 
yapısı ile belirlenir ve bir değerler dizgesini barındırır. İnsanlar hangi 
eylemlerinin doğru hangi eylemlerinin yanlış olduğuna, ne türden 
eylemleri yapmak zorunda olduklarına, neden öyle değil de bu biçimde 
davranmaları gerektiğine bu düşünsel düzey içinde kendilerini 
tasarlayarak, bu düzeyle olan hayali ilişkileri aracılığıyla karar verirler. 
İnsanlar doğdukları andan itibaren dil aracılığıyla bu düzeyle doğrudan 
ilişki içindedir. Etik ise ahlaki düzeyin bilgisidir. Bu anlamda insanların 
eşcinsellik, seks işçiliği ve damariçi madde bağımlılarına karşı tavırları 
önce ahlak düzeyinde belirlenir. Ayrımcılık, bilgisizlik ve tolerans 
yokluğunun kol gezdiği toplumlarda ahlaki bir yaptırım olarak ortaya 
çıkar. Bu nedenle ayrımcılığın önlenmesi çalışmalarının her şeyden önce 
etik alanında başlaması gerekir. Öncelikle ayrımcılığın kaynaklandığı 
ahlaki değerler etik içinde sorgulanmalı ve bunu ortadan kaldıracak yeni 
değerler yaygınlaştırılmalıdır.  

Bir ülkede HIV/AIDS ile yaşayan insanlara ya da hastalığı 
yaydıklarına inanılan gruplara karşı uygulanan ayrımcılık ile o ülkedeki 
insan haklarının gerçekleşme düzeyi arasında yakın ilişki bulunur. 
Genelde bir ülkede evrensel insan hakları hangi düzeyde kabul görüyor, 
yani hangi ölçülerde anayasalarında yer alıyor ve kanunlarla korunuyorsa, 
bireylerin ya da grupların hakları o ölçüde korunuyor anlamına gelir. Bu 
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durum bir etken-sonuç ilişkisinden çok bir etkileşim ve demokratik 
gelişmişliğin göstergesidir. İnsan haklarının geçerli bir neden olup 
olmadığına bakılmaksızın kolayca sınırlanabildiği, farklı yaşam tarzı olan 
grupların hak ve özgürlüklerinin olabileceğinin düşünülmediği 
toplumlarda; herhangi bir grup gibi HIV/AIDS ile yaşayanlar, eşcinseller 
ve seks işçileri de ayrımcılığa uğrayabilir, kamu özgürlükleri 
sınırlanabilir.  

Büyük ölçüde cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle hiç 
gerekmediği halde yasalarca diğer insanlara tanınan hak ve özgürlüklerin 
HIV/AIDS ile yaşayan insanlar ya da hastalığı yaydığına inanılan gruplar 
için sınırlandırılması istekleri çok sık olarak gündeme gelmektedir. Bu 
durum hem HIV/AIDS ile yaşayanlar için büyük sıkıntılar getirmekte 
hem de HIV/AIDS önleme programlarını olumsuz etkilemektedir. 
Gerçekte HIV/AIDS için temel insan hakları ve kamu özgürlükleri 
için bir sınırlama getirme zorunluluğu yoktur. 

HIV/AIDS savaşımında büyük engeller oluşturan ayrımcılığa karşı 
yasal dayanakların ortaya çıkarılması, bu konuda eksikliklerin giderilmesi 
çok önemlidir. Özellikle HIV/AIDS ile yaşayan insanların iş ilişkileri söz 
konusu olduğunda konunun önemi daha da belirginleşir. İş yerinde 
çalışan diğer insanları korumak adına HIV/AIDS ile yaşayan insanların 
işe alınmamaları, sonradan ortaya çıktığında ise işlerine son verilmeleri 
son derece yanlıştır. Bu insanlar uzun seneler verimlerinden hiç bir şey 
kaybetmeden çalışabilirler ve başkaları için bir tehlike oluşturmazlar. Bu 
insanların bir işe en ihtiyaç duydukları anda ayrımcılığa maruz 
bırakılmaları HIV/AIDS’i önleme çalışmalarına vurulacak en büyük 
darbelerden biridir. 
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E T İ K  V E  H I V / A I D S
 
 

IV/AIDS’e bir toplumun verdiği yanıt büyük ölçüde o 
toplumun ahlaki formasyonu tarafından belirlenir. 
Çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle 
gerek HIV/ADS’i önleme çalışmaları gerekse hastalığa 

tutulmuş olanlara sağlanacak hizmetler o toplumdaki egemen cinsellikle 
ilgili toplumda genel kabul gören ilişki biçimleri ya da değerler 
tarafından etkilenir. Eğer cinsellik bir toplumda geleneksel değerler 
tarafından belirleniyor ve üzerinde konuşulamıyorsa bu, hastalığın 
önlenmesi için yapılması gerekli güvenli cinsel ilişkiye yönelik bilgi, 
tutum ve davranış değişikliği oluşturma çabaları karşısında ciddi engeller 
olduğu anlamına gelir. Diğer yönden eğer bir toplumda eşcinseller, seks 
işçileri, damariçi madde bağımlıları dışlanıyor ve toplum için tehlikeli 
gruplar olarak algılanıyorsa bu engeller bir kat daha artıyor demektir.  

H

Bir toplumda varolan cinsel tutumların ve eğilimlerin çeşitliliği, 
sanılanın aksine ahlaki söylem tarafından belirlenmez. İnsanlık tarihi 
boyunca her dönemde genel ahlaki eğilime ters düşen gruplar her zaman 
varolmuş ve gelecekte de olacaktır. Bu grupların toplum içinde 
kendilerini ifade etmeleri ve diğer insanlarla eşit hakları paylaşmaları 
toplumun geneli için bir tehdit oluşturmaz. Aksine toplumda 
eşcinsellerin, transseksüellerin ve seks işçilerinin; dışlama ve suçlama 
yoluyla toplumdaki ahlaki çöküntünün kaynağı olarak gösterilmesi ve 
hatta HIV/AIDS’in nedenleri olarak tanımlanması toplumun zararınadır. 
Bu yolla eşcinsel, transseksüel, seks işçisi olmayan ya da bu gruplarla 
ilişkisi olmayan insanlar kendilerini hastalık tehdidinden uzaklaştırmış ve 
asıl tehlikenin ortasına atmış olurlar. Diğer taraftan cinsel tutumları 
nedeniyle ayrımcılığa uğrayan insanlar eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
daha az yararlanabilirler, bu durum ise insanların bir kat daha zarar 
görmelerine ve hastalığın daha kolay yayılmasına neden olur.  

HIV/AIDS nedeniyle özellikle sağlık alanında şimdiye kadar 
olmadığı biçimde önemi ortaya çıkan etik ve ahlaki sorunların 
irdelenmesi ve bu konularda dönüşümlerin yapılması artık bir 
zorunluluktur. Bu bölümde önce etik ve ahlak konuları incelenecek, daha 
sonra bu alanda egemen olması beklenen ilkeler gözden geçirilecektir. 

 

14 
 



Felsefe ve etik 
Etik, felsefenin en önemli ilgi alanlarından biridir. Etik alanında 
çalışırken tam olarak ne yaptığımız ve etiğin özsel doğası nedir gibi 
sorulara yanıt vermemiz gerekirse bu konuya felsefenin tanımlanmasıyla 
başlamamız gerekir. Felsefe, insanoğlunun bildiği en eski akademik 
daldır ve hatırlanmayacak kadar eski zamanlardan beri insanın zihnini 
meşgul etmiştir. Neden buradayım? Hayatın anlamı ya da amacı nedir? 
Nihai bir gerçeklik var mıdır? Ne hakkında geçerli bir biçimde 
konuşabilirim? Doğru ile yanlış arasındaki farkı nasıl belirlemeliyim? 
gibi varoluşun temel soruları birçok filozof tarafından sorulmuştur. 
İnsanların bir araya gelip sohbet ederken, rasgele yaptıkları konuşmaların 
çoğu şöyle ya da böyle bu gibi sorunlar etrafında döner. Sohbet sırasında 
olgular üzerine değerler üretir ve bir olgunun bize göre doğru ya da yanlış 
yanları, ne amaçla gerçekleştirilmiş olabileceği, anlamı ya da amacının ne 
olabileceğini saptamaya çalışırız. Bu anlamda çıkarsamalar yapılması 
gündelik dilde biraz da alayla karışık olmak üzere “felsefe yapmak” 
terimiyle anlatılır.  

Felsefeyle uğraşmak, kişinin en azından olaylara normalde 
beklenenden daha derinlemesine bakmaya gayret ettiği anlamına gelir. Bu 
derinlemesine bakış süreci insanın soyutlama yeteneği sayesinde 
gerçekleşir. Bu anlamda insan, deneyimini önermelere dönüştüren, 
nitelemeler yapan ve bu soyutlama düzeyini sistemleştirebilen bir 
canlıdır. Bu derinlemesine bakış sürecinin ilk aşaması, konu ile ilgili 
olguların netleştirilmesidir. Öncelikle olgusal önermeler ile değer 
önermeleri arasındaki ve varılabildiği oranda da gerçek ile fikir 
arasındaki fark gözetilir ve saptanır.  

Olgusal önermeler kanıtlanabilir önermelerdir; sınanabilirler ve 
doğru olup olmadıkları gösterilebilir. Örneğin, iki kalemden birisinin 
daha uzun olduğuna dair bir önerme iki kalemin yan yana getirilip 
kıyaslanmasıyla sınanabilir ve kanıtlanabilir. Çoğu değilse bile birçok 
önermemiz, şu ya da bu yolla kanıtlanabilir. Ancak geride, 
kanıtlanamayan türden sayısız önerme vardır. Bunlar “doğru” ya da 
“yanlış” kategorilerine sokulamazlar. Bunlar değer önermeleridir. 
Örneğin kürtajın doğru ya da yanlış olmasına herhangi bir olgular 
dizisine bakılarak karara varılamaz. Bu gibi konularda karar vermemizi 
sağlayacak doğrulanabilir olgular yoktur. Bunun bir cinayet biçimi 
olduğu temelinde kürtaja karşı çıkanlar, tek yanlı olarak, ceninin aslında 
potansiyel olarak da olsa, bir kişi olduğuna karar verirler. Öte yandan, 
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onlara karşı çıkanlar da bir tırtıl ne kadar kelebek ya da döllenmiş 
yumurta ne kadar tavuksa, potansiyel bir kişinin de o ölçüde fiilen bir kişi 
olduğuna karar vermektedir. Bütün bu yargılar, hangi yandan gelirse 
gelsinler, kişinin, insan davranışının hangi biçimlerinin en değerli olduğu 
ve hangi ölçütlerin en çok desteklenmeye değdiği hakkındaki anlayışına 
dayanan, olgu değil değer yargılarıdır. Bu değer yargıları kesin olgu 
dünyasına değil inanç dünyasına aittir.  

“Doğru” olduklarını ilan edebileceğimiz belli önermelerde bulunmak 
mümkündür; Dünya yuvarlaktır, Pisagor teoremi sağlamdır, ışık belli 
hızda yayılır, ama değer yüklü önermelerde bulunurken “doğru” ya da 
“yanlış” sözcükleri asla kullanılmaz. Futbolun tenise oranla daha erkekçe 
bir oyun olduğu, hayvanları etleri ve derileri için beslemenin haince 
olduğu, eşcinselliğin doğaya aykırı olduğu doğru değildir. Birçok insan 
bütün bu sorunlar hakkında kesin görüşler savunur, ama bu onları doğru 
yapmaz; çünkü onlardan hareketle kanıtlanabilecek olgular dizisi yoktur 
ve bu durum kanaatin gücüyle, ifadenin duruluğuyla ya da düşüncenin 
tutarlılığıyla bir nebze olsun değişmez. 

 
Etik ve ahlak 

Etik, felsefenin en önemli ilgi alanlarından biridir ve çok sık olarak ahlak 
kavramıyla bir arada ya da birbirlerinin yerine kullanılır ama felsefede, 
bunların farklı yananlamları vardır. Kısaca belirtecek olursak; etik, 
doğru ve yanlış davranışın teorisi, ahlak ise onun pratiğidir. Ahlaki 
değil de etik ilkelerden, etik değil de ahlaki bir davranış tarzından söz 
etmek daha doğrudur. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek 
istediği değerlerle ilgilidir, ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır. Tıp 
etiğinden söz edilebilir, ama tıbbi ahlaktan pek söz edilemez, ancak bir 
doktorun ahlakından söz edilebilir. Tıp etiği, mesleğin gözetmeye 
çalıştığı ya da çalışması gerektiği, acının dindirilmesi gibi genel ilkelerle 
ilgilidir; bir doktorun ahlakı ise onun kendi kişisel davranışlarıyla 
ilgilidir.  

HIV/AIDS söz konusu olduğunda ortaya çıkan etik sorunlardan 
kimse kendisini soyutlayamaz ve bu sorunlar karşısında verilen kararlar 
uzaktan bile olsa başka insanları da ilgilendirir. Örneğin HIV/AIDS 
nedeniyle belli gruplara yönelik kısıtlamalardan kimse kendisini 
soyutlayamaz. Bu gruplara dahil olmamak gibi bir nedenle bu 
kısıtlamalar karşısında sessiz kalmak bile ahlaki bir tavır almaktır. Eğer 
bu kısıtlamalardan bu gruplar olumsuz etkileniyorsa, kısıtlamalar onların 
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sağlık hizmetlerine ulaşımını engelliyor ve HIV/AIDS’in yayılımını 
kolaylaştırıyorsa bu olumsuzluktan dolaylı olarak sessiz kalan insanlar da 
etkileniyor demektir. Verilen kararlar başkalarının hayatlarını, 
özgüvenlerini ve mutluluklarını etkiliyorsa yaptırımlar karşısında sessiz 
kalmak bile toplum içinde oluşan yaralara ortak olmak anlamına gelir. 
Her ne kadar kesin “doğrular” ve “yanlışlar” olmasa da akıl yürütme 
yoluyla doğru davranış biçimleri saptanabilir ve saptanmalıdır.  

 
HIV/AIDS ve etik ilkeler 

HIV/AIDS’e uluslararası, ulusal, toplu ve bireysel düzeyde verilecek 
yanıtta rehber olması gereken etik ilkeleri şöyle sıralayabiliriz: 

Merhametli Olma 
Merhametli olma; HIV/AIDS ile yaşayan kişiler dahil başkalarının 

acılarına sevecenlik, şefkat ve yardıma hazır bir yaklaşımı gerektirir. 

Dayanışma 
Dayanışma, HIV/AIDS nedeniyle ortaya çıkan acılara ve 

adaletsizliklere birlikte yanıt vermeyi gerektirir. 

Sorumluluk 
Sorumluluk; her bireyin, topluluğun, kurumun ve ulusun 

HIV/AIDS’in önlenmesi ve hastalığa yakalanmış olanların bakımında 
duyarlı olmaları anlamına gelir.  

Hoşgörü 
Hoşgörü; değişik inanç, görüş ve yaşam biçimlerine sahip olsalar da 

HIV/AIDS’ten etkilenen insanların değerlerine, onurlarına ve 
özerkliklerine saygıyı gerektirir. 

Bilgilenme 
Bireyler ve topluluklar, HIV enfeksiyonunun önlenmesi ve 

enfeksiyonun sonuçları dahil olmak üzere sağlıkları hakkında doğru ve 
gerekli kararları alabilmeleri için gerekli bilgilere ulaşabilir durumda 
olmalıdır.   

Güçlü Olma 
Tüm insanların güvenli olmayan cinsel ilişki biçimlerini reddederek 

enfeksiyondan korunma yetenekleri olmalı ve kendileri ya da ailelerinden 
biri hastalandığında HIV/AIDS’e karşı koyabilmelidir. 
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HIV/AIDS’e yönelik sağlık politikalarının oluşturulmasında ve 
alınacak tedbirlerde rehber olacak etik ilkeler: 

Refah/İyilik 
HIV/AIDS’e yönelik tedbirler toplumun yararına olmalı, önerilecek 

politikaların getireceği yararlar olası zararlarla karşılaştırılmalıdır. 
Kararlar HIV/AIDS ile yaşayan ya da enfekte olduğundan şüphelenilen 
insanları cezalandırıcı nitelikte olmamalıdır.  

Eşit/Yaygın Adalet 
HIV/AIDS politikalarının yükü ve yararları toplumun tümüne eşit 

dağıtılmalıdır. HIV/AIDS bağlamında hiçbir topluluk ya da bireye 
ayrımcılık uygulanmamalı, adil ve eşit davranılmalıdır. Bireyler ve 
topluluklar varolan bilgiye, önleme yöntemlerine, tedavi ve araştırma 
sonuçlarına ulaşmada eşit şanslara sahip olmalıdır. 

İnsanlara Saygı 
Başkalarının haklarına zarar vermediği sürece bireylerin kendi 

bedenleri, bireysel çıkarları ve eylemleri ile ilgili kararları verme ve 
seçme yetenekleri ve hakları olmalıdır. Kendi kararlarını verme 
yeteneğinden yoksun olanlar (çocuklar ve bazı psikiyatri hastaları gibi) 
sömürü ve zarardan korunmalıdır. 

Gizlilik 
İnsanların özel yaşantılarıyla ilgili ya da açığa çıktığı zaman 

kendileri için zarar verici olan her türlü bilgiyi gizli tutma hakları vardır. 
Buna HIV/AIDS’e ilişkin bilgiler de dahildir. Profesyonel (mesleki) etik; 
avukatların, sağlık hizmeti sunanların, sigorta çalışanlarının, sosyal 
hizmet uzmanlarının mesleklerini icra ederken kendilerine başvuranlarla 
ilgili edindikleri tüm özel bilgilerin saklı tutulmasına özen göstermelerini 
gerektirir. 

Tedavi Yükümlülüğü 
Tıp etiği; sağlık hizmetlilerinin, ellerinden geldiği kadar kendilerine 

tedavi olmak üzere başvuran tüm insanlara, HIV/AIDS dahil 
hastalıklarının kökeni ya da doğası nedeniyle ayrımcılık uygulamaması 
ve önyargılı davranmamasını gerektirir. 

Bilgilendirilmiş Onay 
Bireyin özerkliği ve bütünlüğüne saygı; HIV/AIDS’le ilgili olanlar 

dahil, tıbbi testlerin uygulanmasından, tedaviden ya da araştırmalara dahil 
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edilmeden önce bireyin bilgilendirilmesi ve onayının alınması anlamına 
gelir.  

Bilgilendirilmiş Onayın Koşulları 
Birey, seçme hakkını kullanabilecek yeteneğe sahip, yetkin bir kişi 

olmalıdır. Tüm gerekli bilgiler verildikten sonra yönlendirme, baskı, 
zorlama ve tehdit altında olmadan kararını alabilmelidir. Eğer bireyin 
özgür karar verebilme yeteneği yoksa ek tedbirler alınmalı ya da 
yetkililer tarafından korunma sağlanmalıdır. 

Bilgilendirilmiş Onayın Unsurları 
HIV/AIDS’le ilgili test, tedavi ve araştırmalarla ilgili bilgiler bireyin 

anlayabileceği bir dilde verilmelidir. Tüm yararlar/riskler/sorunlar/ 
seçenekler açıklanmalıdır. Karar verme durumundaki kişinin önerilen 
uygulamayı reddedeceği düşünülerek herhangi bir bilgi saklanmamalıdır. 
Kişi reddetme ya da her an vazgeçme hakkının olduğunu bilmelidir. 
Gizliliğin ne dereceye kadar sağlanabileceği kişilere açıklanmalıdır. 
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Y A S A L A R  V E  
 H I V / A I D S  

 
 

Hukukun anlamı 
oplum yaşamında ilişkileri düzenleyen kuralların diğer önemli 
bir bölümü hukuksal kurallardır. Hukuku, öteki ilke ve 
kurallardan ayıran çeşitli farklılıklar içinde en önemlisi, 

“yaptırım”ının niteliğidir. Ahlakın yaptırımı “vicdani”dir. Hukukun 
yaptırımı ise “devletçe güçlendirilmiş”tir, hukuk kurallarına uymayanlara 
karşı devlet müdahale eder ve hukuka uymayı “zorla” sağlar. Bu anlamda 
etik ilkeler daha çok sivil alanda geçerli, uyulması istenen ve beklenen 
kurallardır. Toplumca benimsenen ahlaki doğrulara karşı davranmanın da 
sivil alanda yaptırımları vardır ancak bu alanda devletin hukuksal gücü 
sınırlıdır. Örneğin komşularını sevmeyen bir insan için hukuksal alanda 
bir yaptırım söz konusu değildir ancak bu insanlar çevrelerinden tepki 
alarak bir anlamda cezalandırılırlar. Hukuku devlet yaratır ve buna yalnız 
devlet yetkilidir. Devlet, hukuk kurallarını koymak gücüne ve –aynı 
zamanda– tekeline sahiptir. Hukuk, bir yandan iktidarı örgütler, 
kurumlaştırır, onu meşru kılmaya çalışırken; öte yandan, iktidara karşı 
bireyin hakları için güvence unsurları oluşturur. İktidar; hukukla, hukuka 
başvurarak örgütlenir. Hukuk, iktidarı örgütler derken, devlet organlarını 
belirtmesi, onların birbirlerinden farklılaşmalarını, giderek 
yetkinleşmelerini sağlaması anlaşılır.  

T

Devlet iktidarının ortaya çıkardığı üç sorun vardır: Bu iktidarın 
kazanılması, kullanılması ve sınırları. Bütün bu sorunların çözülmesi ve 
temel birtakım kurallara bağlanması gerekir. Devletlerin hemen hepsinde, 
bu temel kurallar “anayasa” diye adlandırılan ve özel bir niteliğe ve güce 
sahip bir metinde yazılıdır.  

 
Haklar ve özgürlükler 

Anayasa, önce, devletin temel yapısını, örgütünü, bu örgütün işleyiş 
kurallarını gösterir. Anayasalar, aynı zamanda çıkarılacak kanunların 
uymak zorunda oldukları temel ilkeleri de gösterir. Bu temel ilkeler ise, 
çoğu zaman, insan hak ve özgürlükleri ile ilgilidir. Demokrasilerde 
kişilere tanınan haklar ve özgürlükler için çeşitli terimler kullanılır: 
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“Bireysel haklar” ya da “bireysel özgürlükler”, “insan hakları”, “temel 
haklar ve özgürlükler”, nihayet “kamu özgürlükleri”. Hepsi de eşanlamda 
kullanılan bu terimler arasında bazı anlam farklılıkları vardır:  
− “Bireysel haklar” ya da “bireysel özgürlükler” deyimleri, 18. 

Yüzyılın bireyci öğretisiyle ilgilidir. Bu terimler o günden bu güne 
olan gelişmeyi yansıtmazlar. Çağdaş haklar ve özgürlükler dizgesinin 
ancak bir bölümünü ifade etmek üzere bu terimler yine de 
kullanılabilir. 

− “İnsan hakları” terimi ise en geniş olanıdır. Ve “olan” dan çok 
“olması gereken”i ifade eder. Bütün insanlara tanınması gereken 
“ideal” bir haklar listesi, “ulaşılacak hedefler programı” biçiminde 
birçok kez düzenlenmiş ve uluslararası boyutta tartışılmıştır. Bu 
metinlerin en önemlilerinden biri Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 10 Aralık 1948’de kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi” dir.  

− “Kamu özgürlükleri”, bu ideal listenin ya da programın 
“gerçekleşmiş” bölümüdür. Daha açık bir deyişle, kamu özgürlükleri, 
insan haklarının devletçe tanınmış ve pozitif hukuka girmiş 
biçimidir. Hukuksal düzeyde kamu özgürlükleri, “gerçekleşmiş” 
insan haklarıdır. 

 
HIV/AIDS yönünden Türkiye’de insan hakları ve kamu 

özgürlükleri 
Ülkemizde insan hakları ve kamu özgürlükleri konusundaki temel hukuk 
ilkeleri 7 Kasım 1982 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen 
Anayasamızın bu konudaki hükümlerinden kaynaklanmaktadır.  

Anayasamızın Genel Esaslarının belirlendiği Birinci Kısımdaki 
önemli maddelerden biri “Kanun Önünde Eşitlik” maddesidir. Bu madde 
herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din , mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirtir. Bu 
madde, Anayasanın daha sonraki “Temel Haklar ve Ödevler” Kısmındaki 
Bölümlerinde belirtilecek olan İnsan Hakları ve Kamu Özgürlüklerini 
düzenleyen maddeler bağlamında hiçbir kişiye, aileye, zümreye ya da 
sınıfa ayrıcalık tanınamayacağını, herkesin bu haklardan eşit biçimde 
yararlanacağını vurgular. 

Buradaki önemli nokta HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin toplumun 
diğer üyeleriyle aynı hakları paylaşıp paylaşmayacağı sorunudur. “Sakat 
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ve malüller”in durumu Anayasa’nın 61. Maddesinde ele alınmıştır ve 
Devleti sakatların korunmaları ve toplum hayatına intibakları konusunda 
tedbirler almakla yükümlü kılmıştır. Sakatların durumu sosyal güvenlik 
hayatını sağlayan yasa, yönetmelik ve tüzüklerle de düzenlenmiştir. 
Sorun büyük ölçüde HIV/AIDS ile yaşamanın sakatlık kapsamına girip 
girmeyeceğidir. Sakatlık durumunda iş hayatını düzenleyen mevzuat 
kapsamında HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin iş bulma ve işlerini devam 
ettirme koşulları olumsuz etkilenebilmektedir. Son yıllarda bedensel 
engellilerin haklarını savunanlar “Sakat” terimi yerine birçok durumda 
“Engelli” terimini kullanmayı yeğlemektedir. “Sakat” içinde yetersiz 
olmayı da barındıran bir terimdir. Birçok durumda engelliler için 
yetersizlik değil bir engelleme söz konusudur. Örneğin tekerlekli iskemle 
ile hareket etmek zorunda olan bir bilgisayar operatörü birçok büronun 
asansörü olmaması nedeniyle diğer meslektaşlarıyla eşit iş bulma ve 
çalışma hakkını kullanmakta zorlanır. Büroların yapılış biçimi engelli 
insanların çalışma koşulları göz önüne alınarak yapılmadığı için bu 
kişilerin çalışmaları bir şekilde engellenmiştir. Bu anlamda “Engelli” 
terimi bedensel özürlü insanların toplum içinde uğradıkları ayrımcılığı 
ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  

HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin engelli insanlar kapsamında 
düşünülmesi daha doğrudur. HIV ile yaşamak insanlara hasta olma 
durumu yaşatmasa da insanların günlük yaşamını etkileyebilir. HIV ile 
yaşayan insanlar ya da HIV taşıdığı düşünülen insanlar genellikle diğer 
insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak bağlamında güçlüklerle 
karşılaşırlar. Bu insanlar korku ve önyargılar nedeniyle toplum tarafından 
oluşturulmuş bariyerlerle engellenmişlerdir. 

 
Kamu özgürlüklerinin düzenlenmesi ve korunması 

Kamu özgürlükleri çağdaş devletin varlık sebebidir ve bireyler bu 
özgürlüklere doğuştan sahiptir ve kişiliklerinin bir parçasıdır. Bu 
özgürlükleri yok etmek, kişiliği yok etmek demektir. Ancak, özgürlük de 
sonuç olarak “yasal yetki” yani hak olduğundan, zorunluluklar nedeniyle 
sınırlandırılabilir. Fakat kamu özgürlüklerinin sınırlandırılması, diğer 
hakların sınırlandırılması gibi kolay ve rahat gerçekleştirilemez. 
Özgürlüğe sınır, kişiye sınır sayıldığından bu konuda çok dikkatli 
davranmak gerekir. 

Özgürlüklerin var olabilmeleri; kiºi yönünden pratik bir değer 
taşıyabilmeleri için, sınırlarının belirlenmesi, kullanılma yollarının 
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gösterilmesi, birtakım kayıtlarla çerçevelenmesi, kısaca “düzenlenmesi” 
gerekir. Her düzenleme, aynı zamanda özgürlüklerin korunması sorununu 
da gündeme getirir; çünkü, her düzenleme, ister istemez, bir sınırlama 
getirir. Öyle olunca da ortaya çözümlenmesi gereken iki önemli sorun 
çıkar. Bu sorunlardan ilki; düzenlemeyi, giderek sınırlamayı kimin 
yaptığı ya da kimin yapması gerektiği; ikincisi ise sınırlamanın ölçüsünün 
ne olması gerektiğidir. 

 
Kamu özgürlüklerini kim sınırlayabilir? 

Demokratik hukuk devletlerinde, özgürlüklerin sınırlanması, yasama 
organınca ve ancak kanun yoluyla yapılabilir. Bu ilke, bireyler için 
büyük bir güvencedir. Siyasal iktidarların kaynağı halkta olduğuna ve 
parlamento da halkı temsil ettiğine göre, kamu özgürlüklerinde 
düzenleme yetkisini kullanacak en uygun organ yasama organıdır.  

Özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabilmesi ilkesinin bireylere 
sağladığı güvence iki noktadadır: Birincisi, kanunlar, parlamentolarda, 
açık görüşme ve tartışma yöntemleriyle hazırlandıklarından, 
özgürlüklerin düzenlenmesinde, kamuoyunun denetimi sağlanmış olur. 
İkincisi, kanunlar, herkes için geçerli genel kurallar koyduklarından, 
sınırlamaların nesnelliği sağlanmış, giderek belli kişi ve grupları hedef 
almaları olasılığı önlenmiş olur. 

 
Sınırlamanın ölçüsü 

Özgürlükleri sınırlandırma yetkisini yasama organına bırakma bireyler 
için kuşkusuz büyük bir güvencedir. Ancak kanun koyucunun da uyacağı 
birtakım ölçüler, bazı kuralları kabul etmek gerekir. Bu konuda iki ilke 
önemlidir. Birincisi, özgürlük kural, sınırlama istisnadır. Özgür ve 
demokratik bir toplumda, açıkça yasaklanmayan her şeyin yapılması 
serbest olmalıdır. İkincisi, özgürlük, ancak toplum yaşamının 
bozulmamasını sağlamak ve kendisinden herkesin 
yararlanabilmesini mümkün kılmak amacıyla sınırlandırılmalıdır.  

Anayasamızda kamu özgürlüklerinin sınırlandırılması 13. Madde ile 
düzenlenmiştir. Bu madde temel hak ve özgürlüklerin belli koşullarda 
sınırlandırılabileceğini öngörür. Bu maddede yer alan genel sınırlama 
sebepleri temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerlidir.  Bu koşullardan 
biri de genel sağlığın korunması amacıyla temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanabileceğidir.  
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HIV/AIDS’in yaygın bulaşma biçimi cinsel yoldur. Cinsel ilişki ise 
sadece bedensel birleşmeden ibaret değildir. Her cinsel ilişki bedensel 
ilişki biçiminden öte bir toplumsallık özelliğini de barındırır. Diğer 
toplumsal ilişkilerden cinsel ilişkinin önemli bir farkı bu toplumsal 
iliºkinin gerçekten özel bir ilişki biçimi olduğudur. Bu özel ilişki biçimi; 
içinde şiddet, sömürü, insanlık onurunun zedelenmesi gibi öğeleri 
içermiyorsa diğer insanlara kapalı bir alandır. Gerçekten de bu alanın tam 
olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi şimdiye kadar en baskıcı 
toplumlarda bile gerçekleşememiştir. Üremeye yönelik olmayan cinsel 
ilişki biçimlerinin dışlandığı, tek eşliliğin egemen ilişki biçimi olarak ilan 
edildiği tarihteki topluluk örneklerinde bile çokeşlilik değişik 
biçimleriyle gizli olarak sürmüştür. Cinsellik alanında en fazla; bilgi, 
tutum ve davranışları değiştirmeye yönelik etkinlikler söz konusu 
edilebilir. Yasaklamalar ve kısıtlamalar ancak ortadan kaldırılmaya 
çalışılan tutumların daha gizli yapılması ve dolayısıyla eğer bu 
tutumlardan kaynaklanan bir tehlike söz konusuysa daha da artmasıyla 
sonuçlanır.  

HIV/AIDS söz konusu olduğunda, bu hastalığın başlıca cinsel ilişki 
yoluyla yayıldığı göz önüne alınarak bu konuda bilgi, tutum ve 
davranışların değiştirilmesine yönelik etkinliklerden daha fazlasına gerek 
olmadığı akılda tutulmalıdır. Hastalığın kaynağı olarak düşünülen 
grupları ortaya çıkarma ve onların temel insan hakları ve kamu 
özgürlüklerini sınırlandırmaya çalışmanın şimdiye kadar bir yararı 
görülmemiştir. HIV/AIDS’in önlenmesinde belli gruplara yönelik 
kısıtlama ve sınırlamalar hiçbir yarar sağlamayacaktır. Tersine bu 
gruplara yönelik kısıtlayıcı ve sınırlayıcı önlemler onlara ulaşımda bir 
engel teşkil edecektir. Bu engeller hem onların tanı ve tedavi 
olanaklarından yararlanmalarını engelleyecek hem de hastalığın 
yayılmasını kolaylaştıracaktır. 

Ülkemizde yürürlükte olan Anayasa bağlamında; HIV/AIDS ile 
yaşayan kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kullanmaları kamu 
sağlığına yönelik hiçbir tehlike oluşturmamaktadır. Aksine, temel hak ve 
özgürlüklerinin korunduğu ortamlarda HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin 
hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli görevler üstlenebildikleri 
ve savaşıma katkıda bulundukları çeşitli ülkelerdeki deneyimlerle 
gösterilmiştir. 
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Temel insan hakları ve kamu özgürlüklerinin 
korunmasına yönelik güvenceler 

HIV/AIDS savaşımı için büyük önem taşıyan temel insan hakları ve 
kamu özgürlüklerinin korunmasında başlıca yollardan biri Anayasal 
güvencelerdir. Anayasa, kendi hükümleri içinde, insan hakları ve kamu 
özgürlüklerinin korunması için genel güvenceler getirmiştir. Bu 
güvenceler Anayasanın “XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler” 
alt başlığında 3640. Maddeler olarak yer alırlar. 

Güvencede esas şu ilkelerden oluşur: 
− Anayasa ile tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes yetkili 

makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir (Madde 40/1). Yetkili makam yönetim makamları 
olduğu gibi yargı mercileri de olabilir. Yargı mercileri önünde ihlal 
edilen bütün haklarının yerine getirilmesi ve tazmini istenebilir. İşte 
bu noktadan; 

− “Hak Arama Hürriyeti” (Madde 34) doğar.  

− Hak arama özgürlüğünü yargı mercileri önünde “davalı” veya 
“davacı” olarak kullanmak mümkündür. Hakkını arayan, yasal bütün 
yollardan yararlanarak iddialarını kanıtlayabilir, kendini savunabilir 
(Madde 36/1). 

− Hak aramada doğal yargıç güvencesi esastır. Olağanüstü mahkemeler 
doğal yargıç ilkesine ters düşerse kurulamaz (Madde 40). Ayrıca 
hiçbir mahkeme, görevi ve yetkisi içindeki bir davaya bakmaktan 
kaçınamaz. 

− Ceza sorumluluğu kişiseldir. Kimse, işlediği zaman yasalarda suç 
sayılmayan bir eylemden dolayı cezalandırılamaz. Cezalar ile ceza 
yerine geçen güvenlik tedbirleri (suçlunun, ıslahı için cezasını 
çekerken, ek bazı önlemlere başvurulması  bu önlemlerin de mutlaka 
ceza yasalarında bulunması gerekir) ancak kanunla konulur. Genel 
müsadere cezası yoktur. Hiç kimse kendisini ve yasalarda gösterilen 
yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya, kanıt getirmeye 
zorlanamaz (Madde 38). 

− Yönetim, kişi özgürlüğünü (elbette anayasal koşullar yoksa) 
sınırlayacak yaptırımlar uygulayamaz (Madde 38). 

− Kişinin resmi görevlilerce haksız işlemlerle uğradığı zarar Devletçe 
ödenir (Madde 40/2). 
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İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin uluslararası 

güvencesi 
İnsan hakları ve özgürlüklerinin korunmasında diğer bir güvence 
uluslararası sözleşmelerdir. İnsan haklarının uluslararası düzeyde 
tanınması, belli bir yaptırıma bağlanmazsa, kağıt üstünde kalmaya 
mahkumdur. Nitekim çok iyi niyetler ve amaçlarla hazırlanmış, Birleşmiş 
Milletler aracılığıyla pek çok devlet tarafından imzalanmış sözleşmeler, 
yaptırımsızlık nedeniyle etkili olamamaktadır. Bu sakıncayı gidermek 
için Avrupa Konseyi’ni oluşturan devletlerin hazırlayıp onayladıkları 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde somut yaptırımlara yol açacak 
denetim mekanizmaları kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de kendi 
yurttaşlarının Avrupa Konseyi sistemi çerçevesindeki insan hakları 
güvencelerinden yararlanmasını, başka bir deyişle bu denetim 
mekanizmalarında yer alan yetkileri kabul etmiştir.  

Avrupa Konseyi’nin insan haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmeyi üstlenen her devlet bu haklardaki ihlallere karşı Konseyin yargı 
mercilerine gidilmesini kabul etmek durumundadır. Bunlar tam anlamıyla 
bağımsız, uluslararası mahkemelerdir. Kişi ve kuruluşların başvuruları 
Komisyona yapılır. Komisyonun ve yargı mercilerinin oluşma ve çalışma 
biçimleri başta sözleşme olmak üzere, ilgili metinlerle ayrıntılı bir 
biçimde düzenlenmiştir.  

Avrupa İnsan Haklarına bireysel başvuru için Türkiye bazı 
çekinceler koymuş olmasına rağmen İnsan Hakları konusunda Türkiye’de 
alınmış en önemli mesafe bu uluslararası güvencedir. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi içindeki temel hak ve özgürlükler ile bu ana 
sözleşmeye ek olarak çıkarılan diğer sözleşmelerde yer alan hükümler iç 
hukukun üstüne çıkmaktadır. Böylece, bizim iç hukukla kamu 
özgürlükleri adıyla andığımız pek çok temel hak artık kesin olarak 
İnsan Hakları Statüsü kazanmaktadır. 
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Kamu özgürlüklerinin HIV/AIDS ile yaşayan bireyler için 
anlamı 

Anayasamızın İkinci Kısmı, Temel Haklar ve Ödevler başlığını taşır ve 
burada temel insan hakları ve kamu özgürlükleri düzenlenmiştir. 
Aşağıdaki tabloda bu hak ve özgürlüklerin bazılarının HIV/AIDS ile 
yaşayan bireyler açısından ne anlama geldiği belirtilmiştir. 

 
ANAYASA 
MADDESİ 

HAK / ÖZGÜRLÜK HIV/AIDS İLE YAŞAYANLAR İÇİN ANLAMI 

17 KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ 
VARLIĞI 

Herkes, yaşama, maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir. 

Hiç kimse ya da kurum (örneğin bir 
hastane ya da işyeri) kişinin onurunu 
zedeleyici etkinlikte bulunamaz. 

17 KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI 

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve 
tıbbi deneylere tabi tutulamaz. 

Kişi, kendi bedeni ile ilgili tıbbi kararları 
kendisi verir, yani HIV testi için kişiler 
zorlanamaz. Tedavi sırasında kişilere 
acımasızca ya da aşağılayıcı 
davranılamaz. 

20 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ 

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkına 
sahiptir. 

 

HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin bu bilgiyi 
gizleme hakları vardır. Hiç kimse ya da 
kurum, kişileri bu durumu açıklamaya ya 
da kan testi ile saptanmasına zorlayamaz. 

26 DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA 
HÜRRİYETİ 

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 
resim veya başka yollarla tek başına  veya 
toplu olarak açıklama veya yayma hakkına 
sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir 
almak ya da vermek serbestliğini de 
kapsar. 

Bu hak özellikle okullara ve cezaevlerine 
HIV/AIDS’in önlenmesi ile ilgili doğru 
bilgilerin ulaştırılmasında önemlidir. 

33 DERNEK KURMA HÜRRİYETİ 

Herkes, önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir. 

Herkes dilediği kuruluşa üye olabilir. 
HIV/AIDS ile yaşayan insanlar 
dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla 
dernekleşebilirler.  

23 YERLEŞME VE SEYAHAT 
HÜRRİYETİ 

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine 
sahiptir. 

HIV/AIDS ile yaşayan insanların ülkede 
serbestçe dolaşma hakları vardır. Bu 
insanlar toplumdan ayrı yaşamaya 
zorlanamaz. 

48 ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ 
Herkes, dilediği alanda çalışma ve 
sözleşme hürriyetlerine sahiptir. 

HIV/AIDS ile yaşayan insanlar diledikleri 
alanda çalışırlar. Yani insanlara doktor, 
öğretmen vb.  meslekleri yapamayacakları 
söylenemez.  

49 ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ 

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

Kimseye işyerinde ayrımcılık 
uygulanamaz. 
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yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 
için çalışanları korumak, çalışmayı 
desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli 
tedbirleri alır. 

56 ÇEVRE 

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. 

Bu hak cezaevi ve akıl hastanesi gibi 
yerlerde yaşayan HIV/AIDS ile yaşayan 
insanlar için önemlidir. 

56 SAĞLIK 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; 
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Hastaneler ya da doktorlar HIV/AIDS ile 
yaşayan insanların tedavisini 
reddedemezler. 

60 SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 

HIV/AIDS ile yaşayan insanların sosyal 
güvenlik kuruluşlarının sunduğu 
hizmetlerden yararlanma hakları vardır.  

42 EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE 
ÖDEVİ 

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz. 

HIV/AIDS ile yaşayan kişiler toplumun 
diğer üyeleriyle eşit eğitim ve öğrenim 
hakkına sahiptir. HIV/AIDS ile yaşayan 
kişiler ya da onların yakınları eğitim 
kurumlarınca dışlanamaz.  

40 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN 
KORUNMASI 

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri 
ihlal edilen herkes, yetkili makama 
geciktirilmeden başvurma imkanının 
sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.  

Ayrımcılığa uğradığını düşünen herkes 
yönetim makamlarına ya da yargı 
mercilerine başvurarak ihlal edilen bütün 
haklarının yerine getirilmesini ve 
tazminini isteyebilir.  

74 DİLEKÇE HAKKI 

Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına 
sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların 
sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak 
bildirilir. 

Haksız yere yönetim tarafından herhangi 
bir sosyal hizmetin sağlanamaması 
durumunda yazılı olarak hizmet 
verilmemesinin nedeni sorulabilir ve 
hizmetin sunulması talep edilebilir. 
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H I V / A I D S  V E  
T O P L U M S A L ,  Y A S A L ,  

E T İ K  S O R U N L A R  
 
 

IV/AIDS nedeniyle ortaya çıkan sosyal, yasal ve etik 
sorunların hepsini kapsayan bir listenin oluşturulması ve bu 
sorunların sırasıyla irdelenmesi gerçekten zor, ancak 
yapılması gereken bir iştir. Aşağıda sıralanan belli başlı 

sorunları irdeleyerek bu konuda bir başlangıç yapmak şimdilik daha 
gerçekçi olacaktır.   

H
 

1.  HIV/AIDS ile yaşayan insanlara toplum sağlığı açısından nasıl 
yaklaşılmalı, bu insanların ne gibi hakları olmalıdır? 

 
2.  Zorunlu AIDS testi kimlere uygulanmalıdır? 
 
3.  Bir kimsenin HIV/AIDS taşıdığını kimlerin bilme hakkı vardır? 

Uyarma görevi söz konusu mudur? 
 
4.  Enfeksiyonu başkalarına sorumsuzca bulaştırmak isteyen 

insanlardan toplum nasıl korunur? 
 
Toplumun genelini ilgilendiren bir tehlike söz konusu olduğunda 

bireylerin çıkarlarının önemsiz olduğu yaygın olarak kabul gören bir 
görüştür. Konuya insan hakları ve kamu özgürlükleri açısından 
bakıldığında ilk anda bireysel hakların sanki toplumsal haklara rağmen 
kazanılmış bir dizi ayrıcalıklar olduğu düşünülür. Oysa ki bu çok 
yanlıştır. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri bağlamında toplumla birey 
arasında bir sınır yoktur. Haklar ve özgürlükler, kamuya karşı kazanılmış 
bir zafer değil, kamu düzenini destekleyen hatta bir anlamda bu düzene 
temel oluşturan kavramlardır. Özellikle sağlık söz konusu olduğunda, 
insan hakları hiçbir zaman toplumun sağlık çıkarlarıyla çelişmez. Tam 
tersine insan haklarının ve kamu özgürlüklerinin korunması, kamu 
sağlığının da desteklenmesi anlamına gelir. HIV/AIDS’in tehdit ettiği bir 
toplumda insan hakları ve kamu özgürlüklerinin korunması daha az 
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bireyin enfekte olması, HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin ve ailelerinin 
HIV/AIDS’e karşı daha etkin karşı koyması demektir.   

İnsan hakları ve toplum sağlığı, tüm bireylerin haklarının ve 
sağlığının korunması doğrultusunda aynı amaçları paylaşır. İnsan hakları 
yönünden bakıldığında bu amaçlar tüm bireylerin insanlık onurlarının ve 
haklarının, özellikle de ayrımcılığa uğrayanların haklarının desteklenmesi 
ve korunması yoluyla gerçekleştirilebilir. Benzer biçimde toplum 
sağlığına yönelik amaçlar; özellikle fiziksel, mental ya da toplumsal 
nedenlerle zarara uğrayanlar olmak üzere tüm insanlara yönelik sağlığın 
desteklenmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu nedenlerden dolayı sağlık ve 
insan hakları her alanda olduğu gibi HIV/AIDS alanında da birbirlerinin 
tamamlayıcısı ve destekleyicisidir.  

Zorlayıcı ve cezalandırıcı nitelikleri olan HIV önleme programları, 
enfeksiyon riski altındaki bireylerin bu uygulamalara katılımlarını 
azaltmakta, zaman ve kaynak ziyanına neden olmaktadır. İnsanlar, 
ayrımcılığa uğrayacaklarını ve özel hayatlarının açığa vurulacağını 
düşündüklerinde; danışmanlık, test, tedavi ve destekten uzaklaşırlar. Bu 
hizmetlere en çok gereksinimi olan insanlar zorlayıcı ve cezalandırıcı 
uygulamalar nedeniyle en gerektiği anda toplum sağlığı hizmetlerinden 
yararlanamazlar. Bu durum hem bireyin hem de toplumun zarar görmesi 
ile sonuçlanır. 

Bir toplum içindeki belirli gruplarda HIV/AIDS’in daha sık olarak 
görülmesi, insan haklarının korunması ile HIV/AIDS programlarının 
etkinliği arasındaki bağlantıyı kanıtlar. Her ülkedeki epidemik özelliklere 
ve yasal, toplumsal ve sosyal koşullara bağlı olarak o toplumdaki 
kadınların, çocukların, yoksulların, azınlıkların, göçmenlerin, 
sığınmacıların, engellilerin, tutuklu ve hükümlülerin, seks işçilerinin ve 
damariçi madde bağımlılarının hastalığa yakalanma oranları 
değişmektedir. Bu gruplar, insan haklarından hastalığa yakalanmadan 
önce de yararlanamayan ya da yasal konumlarından dolayı ayrımcılık ve 
dışlamaya maruz kalmış insanlardan oluşurlar. İnsan haklarının koruyucu 
etkisi olmadığında bu insanların enfeksiyona karşı koyma güçleri 
zayıflar. 

HIV/AIDS programlarının başarıya ulaşabilmesi için insan 
haklarının korunmasını destekleyen yasal ve etik ortamın yaratılması ve 
yaşatılması; bir grup insanın gözden çıkartılmadan tüm toplumu 
kucaklayacak ve toplumsal bir uzlaşma sağlayacak uygulamaların ve 
programların bir an önce oluşturulması gereklidir. 
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HIV/AIDS ile yaşayan insanlara toplum sağlığı açısından 
nasıl yaklaşılmalı, bu insanların ne gibi hakları olmalıdır? 
HIV/AIDS, beraberinde korkutucu boyutlara ulaşabilen şiddet, saldırı ve 
horgörü ortamını da getirmiştir. İnsanların okullardan, işyerlerinden, 
evlerinden atılmalarına sadece HIV pozitif olmalarından şüphelenilmesi 
yeterli olmuş, sağlık görevlileri bu insanlara tedavi hizmeti sunmaktan 
kaçınmış, bu şüphe nedeniyle ölüleri bile neredeyse imha edilmiştir. Bu 
yanlış uygulamalar yasalara aykırı olmasına karşın süregelmiştir. Birçok 
ülkede yasalar, bedensel özür ya da hastalık nedeniyle ayrımcılık 
uygulanmasını yasaklar. Bedensel bir özür nedeniyle ayrımcılığa 
uğramama temel bir hak olmalıdır. Ne var ki insan hakları konusunda 
standartlar getiren uluslararası insan hakları anlaşmaları ve bildirgeleri, 
bedensel özür ve hastalık nedeniyle ayrımcılık uygulanmasının açık ve 
kesin olarak yasaklanmasını talep eden görüşlerin ortaya çıkmasından 
önce kabul edilmiştir. Ancak insan hakları teorilerinin özü, insanların ırk, 
din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğramasını reddetme 
yönündedir. Çağdaş dünyada bu kural HIV enfeksiyonu ve AIDS’e 
uyarlanmıştır ve daha önce de belirtildiği gibi yukarıda bahsedilen 
“benzeri sebepler” HIV enfeksiyonu ve AIDS’i de kapsayacak biçimde 
yorumlanmaktadır.  

Uluslararası insan hakları yasalarına göre devletler, sınırların tam 
olarak tanımlanması koşuluyla toplum sağlığının, ahlaki değerlerin, kamu 
düzeninin, ulusal güvenliğin korunması amacıyla bazı kamu 
özgürlüklerini sınırlayabilir. Devletler, HIV/AIDS bağlamında insan 
haklarını sınırlamak için genellikle toplum sağlığını öne sürerler. Eğitim, 
iş, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, barınma ve sığınma olanaklarından 
yararlanma söz konusu olduğunda HIV durumunun göz önüne alınması, 
ayrımcılık uygulanmaması ilkesinin sınırlanmasını gündeme getirir. Özel 
yaşamın gizliliği hakkı zorunlu test ve HIV durumunun açıklanması ile 
sınırlanmaktadır. Bu önlemler gündelik yaşamdaki ilişkilerle bulaşan 
hastalıkların önlenmesinde etkin olmasına karşın HIV/AIDS söz 
konusu olduğunda geçersizdir. Ayrıca bu zorlayıcı önlemler genellikle 
toplum tarafından dışlanan gruplara uygulanır ve bu insanların önleme ve 
tedavi olanaklarından daha da uzaklaşmalarına neden olurlar.      

HIV/AIDS bağlamında tüm insanların sağlığını korumanın en 
etkin yolu HIV enfeksiyonu ve AIDS ile yaşayan insanların ömürleri 
elverdiğince normal bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. 
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Ayrımcılık, dışlama ve suçlamalar; enfekte olmuş insanlar kadar, 
toplumun geneline de zarar verecektir.  

Dünya Sağlık Örgütü, insan hakları konusuna büyük önem 
vermektedir. Örgütün insan hakları konusuna verdiği önem konunun 
genel bir insani sorun olmasından öte anlam taşımaktadır. Dünya 
deneyimi HIV enfeksiyonuyla baş edebilmenin tek yolunun toplumsal 
işbirliği olduğunu göstermiştir. Riskli davranışların, özellikle de 
halihazırda enfekte kişilerin riskli davranışlarının değişmesi 
gerekmektedir. Bu konudaki davranış değişikliği insanların özel 
yaşamlarıyla ilgilidir. Bir topluma güvenli cinsel ilişki için katı kurallar 
uygulanmamalıdır (bazı ülkelerde uygulanan en katı önlemlerin bile 
riskleri ortadan kaldırmadığı gözlenmiştir). Dahası AIDS bir ceza ya da 
suç değil bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm ülkelerin 
katılımıyla oluşan uzmanlar grubunun hazırladığı raporlarda, insan 
haklarına saygının insani yaklaşımdan öte AIDS savaşımında tek etkili 
yöntem olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni yeterince açıktır: Eğer risk 
altındaki insanlar işlerini, evlerini, okullarını ve ilişkilerini kaybetme 
korkusuna kapılırlarsa test ve danışmanlık almak için ortaya 
çıkmayacaklardır. Toplum sağlığından sorumlu yetkililerin de diğer 
insanları uyarma fırsatı olmayacaktır. Toplum sağlığını koruma amacıyla 
ayrımcılık ve damgalanmanın önlenmesinin temel nedeni budur. Diğer 
yönden bu ilke tüm dünya ülkelerinin insan haklarını koruma ve insanlara 
sosyal konumlarından bağımsız olarak eşit davranma yönündeki 
taahhütlerini desteklemektedir.  

 
Zorunlu AIDS testi kimlere uygulanmalıdır? 

HIV tanısı amacıyla yaygın olarak uygulanan testler, virüsün kendisini 
değil kanda virüse karşı oluşmuş antikorları saptar. HIV tanısında 
çoğunlukla ELISA yöntemi kullanılır. ELISA testinin negatif bulunması 
o kişide HIV antikorlarının bulunmadığının oldukça güvenilir bir 
göstergesidir. Anti-HIV antikorları vakaların çoğunda enfeksiyonun 
alınmasını izleyen ilk 3 ay içinde oluşur. Daha erken dönemde yapılan 
antikor testleri negatif sonuç verebilir. Bu döneme “Pencere Dönemi” adı 
verilmektedir. Bu süre içinde enfekte olmuş kişiler hastalığı başkalarına 
bulaştırabilirler. Ancak antikorlar henüz oluşmadıklarından yapılan 
antikor araştırma testi negatif sonuç verir. Seronegatif olan (antikor 
bulunmayan) kişilerin gerçekte HIV taşıyıcısı olmaları anlamına gelen bu 
durum çok önemlidir. Günümüzde kandaki virüsü erken dönemde 
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saptayan testler olmasına karşın bu uygulamalar hem çok pahalıdır ve 
eğitilmiş personele gereksinim gösterirler hem de yaygın değildirler. 
Pencere dönemi yanında diğer bir önemli nokta testlerde hatalı sonuçların 
alınabileceğidir. Bu nedenle ilk uygulanan ELISA testi pozitif ise ikinci 
bir ELISA testi ve seropozitif sonucu kesinleştirmek için Western blot 
testi uygulanır. Son uygulanan Western blot testi de pahalı ve eğitilmiş 
personel gerektiren bir uygulamadır. Buradaki önemli nokta tekrarlanan 
testlerin ancak ilk test pozitif olarak sonuçlanınca yapıldığıdır. 

Virüs ile gerçekten enfekte olmuş kişilerin bir kısmı pencere dönemi 
nedeniyle diğer bir kısmı da uygulanan ilk testte negatif bulundukları için 
gözden kaçırılmaktadır. Uygulanan testlerin duyarlılığı % 99’un 
üzerindedir (% 100 duyarlılık tüm gerçek pozitiflerin saptanması 
anlamına gelir), ancak büyük topluluklar tarandığında % 0,5 oranında bir 
yalancı negatiflik durumu bile büyük sayılara ulaşabilir. Aynı biçimde 
uygulanan testlerin özgünlüğü % 99’lar düzeyinde olmakla birlikte (% 
100 özgünlük tüm gerçek negatiflerin saptanması anlamına gelir) önemli 
sayıda yalancı pozitif sonuçlar gündeme gelebilir. Bu nedenlerden dolayı 
test yapılması en iyi koşullarda uygulansa ve gerçekten oldukça güvenilir 
olsalar bile her zaman gerçek durumu yansıtmayabilir. Antikor testi bir 
gen testi değildir ve antikorların yapıldığı andaki durumunu saptar. Testin 
negatif sonucu, o andaki durumu gösterir. Bir süre sonra yapılacak testin 
pozitif sonuç vermeyeceği anlamına gelmez. En kapsamlı yapılacak 
testler de birkaç gün veya hafta sonrası için gerçek pozitiflik sayısını 
göstermeyecektir. AIDS’in önlenmesi adına uygulanmak istenen zorunlu 
test ile tarama çalışmalarının bu nedenlerden dolayı bir öncelliği ve pratik 
yararı yoktur.   

“Kan/doku/organ donörleri hariç herhangi bir gruba zorunlu 
test uygulanması AIDS’in yayılmasını önlemeyecektir. Riskli 
davranışlarda bulunma olasılığı yüksek grupların gönüllü ve 
bilgilendirilmiş olarak test olmaya özendirilmeleri bir toplum sağlığı 
yaklaşımı olarak değerlendirilebilir.” 

HIV testi, gönüllülere uygulanabileceği gibi bazı durumlarda zorunlu 
olarak ya da evlenme izni almak gibi durumlarda gerekliliği öne sürülüp, 
bilgilendirerek, özendirme yolu ile uygulanmak istenmektedir. Kişilere 
istekleri dışında HIV testi uygulanması insan haklarına aykırıdır. 
Dünyadaki uygulamalar ülkeden ülkeye değişmektedir. Zorunlu test, 
şimdiye kadar genellikle seks işçilerine, tutuklu ve hükümlülere, pilotlara, 
turistlere, riskli cinsel davranışları olduğu hükmedilen gruplara, sağlık 
çalışanlarına, ordu mensuplarına, hastaneye tedavi için yatan insanlara ve 
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evlenmek isteyen çiftlere uygulanmış ve hastalığın önlenmesi adına bir 
yol alınamamıştır. Hastalığın önlenmesinde çok daha önemli olan tüm 
toplum kesimlerinin güvenli cinsel ilişki konusunda bilgilendirilmesi 
çalışmalarına ayrılması gereken kaynaklar test uygulamalarına aktarılmış 
ve sonunda önemli bir başarı elde edilememiştir. Riskli cinsel 
davranışları olan insanların test olmaya özendirilmeleri, bu insanların tanı 
ve tedavi olanaklarından yararlanmaları ve hastalığı başkalarına 
bulaştırmalarının engellenmesi doğaldır ki AIDS’in önlenmesinde önemli 
bir basamaktır. Ancak riskli cinsel davranışları olan insanların sağlık 
merkezlerinden kaçmalarıyla sonuçlanacak zorunlu uygulamaların bu 
savaşıma bir katkısı olacağını beklemek yararsızdır. İnsanların test 
sonucu işlerini kaybetmeyecekleri, diğer insanlar tarafından 
damgalanmayacakları bir ortamın oluşturulduğu, test öncesi ve sonrası 
danışmanlığının garantilendiği, tanı sonrası tedavi ve sosyal yardım 
olanaklarının yaygınlaştırıldığı bir ortamda “Gizli, Gönüllü, 
Bilgilendirilmiş ve Onayı Alınmış” test uygulamalarının 
yaygınlaştırılması AIDS’in önlenmesinde önemli bir basamaktır. Ancak 
yukarıdaki koşulların kısmen ya da bütünüyle gözden kaçırıldığı bir 
ortamda zorunlu test uygulanması hem kaynakların kötü kullanımı hem 
de hedef gruplara ulaşma yollarının ortadan kaldırılması anlamına gelir. 
Böyle durumlarda gerçekten riskli cinsel davranışı olup tanı, tedavi ve 
danışmanlık hizmetlerine gereksinimi olanlar test olmaya 
yanaşmayacaktır ve büyük bir olasılıkla riskli davranışları olmayan 
yaygın toplum kesimleri taranmış olacaktır. 

Ülkemizde HIV testi uygulamaları bir çeşitlilik arz etmektedir. 
Zaman zaman zorunlu test uygulamaları gündeme getirilmekte ve bazen 
bu uygulamalar kalıcı olabilmektedir. Örneğin Fuhuşla ve Fuhuş Yoluyla 
Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Yönetmeliği kapsamına giren 
uygulamalar için HIV testi zorunlu hale getirilmiştir ve halen 
yürürlüktedir. Hastanelere yatan her hastaya HIV testi uygulanmasını 
öngören Sağlık Bakanlığı genelgesi ise artık uygulanmamaktadır. Test 
öncesi ve sonrası danışmanlık uygulamalarının çok yetersiz olduğu 
ülkemizde çoğu zaman uygulanan testin niteliğini saptamak olanaklı 
değildir. Örneğin kan merkezlerine bağış için başvuran kişilerin bir formu 
doldurmaları istenmekte, bu yolla riskli davranışları olan insanlardan kan 
alımının önlenmesine çalışılmaktadır. Alınan kanlar için HIV testi 
uygulanmasına karşın bu konuda genellikle bağış yapan kişiye test 
yapılacağına ve bu testin ne anlama geleceğine dair bir bilgi 
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verilmemektedir. Bir zorunlu test uygulaması söz konusu olmasına karşın 
bağış yapan kişilerin bu durumdan haberleri yoktur.  

 
Bir kimsenin HIV/AIDS taşıdığını kimlerin bilme hakkı 

vardır? Uyarma görevi söz konusu mudur? 
Öncelikle HIV ile enfekte kişinin kendi durumuyla ilgili tüm gerçekliği 
bilme hakkı vardır. Kendisi dışında bu durumdan haberdar olması 
gerekebilecek kişiler arasında tedavisini üstlenecek sağlık personeli ve 
cinsel eş/leri sayılabilir. Ayrıca HIV/AIDS tüm Dünyada bildirimi 
zorunlu hastalıklar arasındadır. Sağlık otoritelerinin hastalığın 
yayılmasıyla ilgili epidemiyolojik bilgilere gereksinimi vardır. Bu 
nedenle HIV pozitif vakaların ve AIDS hastalarının Sağlık Bakanlığı’na 
bildirilmesi gereklidir. Ülkemizde HIV pozitif olarak saptanan kişilerin 
ve AIDS vakalarının sağlık kuruluşları tarafından Sağlık Bakanlığı’na 
bildirilmesi bir kodlama yöntemi kullanılarak yapılmakta ve vakaların 
kimliği gizli tutulmaktadır. Bu bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması 
yani vakaların kimliklerinin açıklanması yasaklanmıştır. Bu ülkemiz 
açısından önemli bir gelişmedir. 

Enfeksiyonların önlenmesi kurallarına uyulduğu taktirde sağlık 
personeline HIV/AIDS bulaşma riski çok düşüktür. Bu kurallara özen 
gösterilip tüm başvuran kişilere aynı kurallar uygulanırsa hem başvuran 
kişiye hem sağlık personeline hem de daha sonra başvuracak kişilere 
enfeksiyonların bulaştırılması riski azaltılır. Sağlık personeli hastalıkların 
bulaşma riskine karşı eğitilir ve sağlık kuruluşlarına bu konuda gerekli 
donanım sağlanırsa sağlık personelinin bir bildirim zorunluluğu olsun ya 
da olmasın mesleklerini uygularken HIV/AIDS’e yakalanma riski en aza 
indirilmiş olur. Pencere dönemi, yalancı HIV negatiflik ya da HIV 
taşıyıcısı olup olmadığını bilmeyen kişilerle karşılaşma olasılığının daha 
yüksek olduğu göz önüne alınırsa sadece HIV pozitifler için sağlık 
personeline durumlarını bildirme zorunluluğunun çok fazla pratik bir 
yararı yoktur. Durumlarından haberdar tüm HIV pozitifler sağlık 
kuruluşlarına başvurduklarında, durumlarından sağlık personelini 
haberdar etse de geride yüzlerce başka hastalık olasılığı bulunmakta ve 
sağlık personeli yine aynı önlemleri almak durumundadır.  

Bir sağlık biriminde takip edilen HIV pozitif ya da AIDS hastasının 
başka bir kuruma sevki ya da konsültasyon için gönderilmesinde benzer 
koşullar geçerlidir. Bu durumda takibi sürdürmekte olan hekim ya da 
birimin HIV pozitif ya da AIDS hastası kişinin onayını da aldıktan sonra 
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durumunu gizli olarak diğer sağlık birimine bildirmesi hasta yönünden de 
yarar sağlayacağı için gerekebilir.  

HIV pozitif bir kişinin durumundan cinsel eş(ler)inin haberdar 
edilmesi önemli bir sorundur. Bir tarafta eğer halen enfekte olmamışsa 
risk altında ya da enfekte olmuşsa danışmanlık ve tedaviye gereksinimi 
olan eş(ler) diğer tarafta ise HIV pozitif olduğu açıklanırsa suçlanacak, 
şiddete maruz kalabilecek ya da en azından en gereksinim duyduğu bir 
anda evlilik veya dayanışma ilişkileri bozulacak HIV pozitif birey 
bulunur. Böyle bir durumda hangi tarafın daha çok korunmaya 
gereksinimi olduğuna karar vermek gerçekten güçtür. İkilemin can alıcı 
noktası, danışmanlık verilen HIV pozitif bireyin eş(ler)ini durumundan 
haberdar etmemekte kararlı olduğu durumda, ceza yasalarının kapsamına 
giren tehdit ve kasıt unsurlarının gündeme gelmesidir. Danışmanlık 
verilen ve öncelikle danışman tarafından korunan kişi eş(ler)ini haberdar 
etmediğinde, bilerek hastalığı diğer insanlara bulaştırdığı için bu kez 
suçlu durumuna düşecektir. Başvuran kişiye, durumundan eş(ler)ini 
haberdar etmediğinde yasalarca suçlu bulunacağı konusu özellikle 
anlatılmalıdır. Eğer danışman tarafından eş(ler) haberdar edilecekse 
gizliliğin korunması ilkesinin bazı koşullarda danışman tarafından 
bozulacağı başvuran kişiye daha önceden bildirilmiş olmalıdır. 

1996 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 
Cenevre’de gerçekleştirdiği İkinci Uluslararası HIV/AIDS ve İnsan 
Hakları Toplantısı sonucu bu konuda bazı kararlar alınmıştır. Tavsiye 
niteliğinde olup bağlayıcı nitelikte olmamasına karşın toplantıda alınan 
kararlara göre böylesi durumlarda sağlık personeli, HIV pozitif bireylerin 
özgün durumlarını ve mensubu oldukları mesleğin etik ilkelerini göz 
önüne alarak durumdan HIV pozitif bireylerin eş(ler)ini haberdar etmeye 
karar verebileceklerdir. Toplantı kararlarına göre bu süreç toplum 
sağlığını ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmeli ve sağlık 
personelinin kararsız kaldığı durumlarda böylesi bir yükümlülükten 
feragat edebilmeleri de sağlanmalıdır. Toplantıda eş(ler)in haberdar 
edilmesi sürecinde göz önüne alınması gereken kriterler şöyle 
sıralanmıştır: 
− Söz konusu HIV pozitif kişiye gerekli danışmanlık verilmiş olmalı, 

− Verilen danışmanlık sonunda HIV pozitif kişi davranışlarını 
değiştirmemiş olmalı, 

− HIV pozitif kişi cinsel eş(ler)ini haberdar etmeyi reddetmiş olmalı, 
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− Cinsel eş(ler) için hastalığın bulaşması konusunda gerçek bir riskin 
varlığı söz konusu olmalı, 

− HIV pozitif kişiye yeterli süre tanınmış olmalı, 

− Eğer mümkün olabilirse HIV pozitif kişinin kimliği eş(ler)den gizli 
tutulmuş olmalı, 

− Söz konusu kişilere destek sağlayacak bir izlem hizmeti sunuluyor 
olmalıdır. 

 
Enfeksiyonu başkalarına sorumsuzca bulaştırmak isteyen 

insanlardan toplum nasıl korunur? 
AIDS hastalarının hastaneler ya da diğer sağlık kuruluşlarında izole 
edilmeleri yaygın bir uygulamadır. Bu durumda zaten bağışıklık sistemi 
zarar görmüş ve mikroplara karşı son derece duyarlı hale gelmiş insanlar 
hastane enfeksiyonlarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. AIDS aşamasında 
olan bir kişi zaten bedensel olarak çok yetersiz bir durumdadır, bu haliyle 
hastalığı başkalarına bulaştıracak bir davranışta bulunması beklenemez. 
AIDS hastalarının toplumu onlardan korumak amacıyla değil ancak 
bakım ve tedavi gereksinimleri yönünden bu konuda uzmanlaşmış 
birimlerde barındırılması uygundur.  

Toplumdaki tüm HIV pozitiflerin saptanıp diğer toplum üyelerinin 
onlardan korunması zaman zaman gündeme gelen bir konudur. Böyle bir 
amaç için önce riskli davranışlarda bulunma olasılığı yüksek gruplardan 
başlayarak toplumun tüm bireylerini kapsayacak taramaların yapılması 
gerekir. Bu taramalardan sonra HIV pozitif bulunan kişilerin karantinaya 
alınması, en azından sıkı takipleri gerekir. AIDS, daha önce salgınlar 
yapmış cinsel yolla bulaşan hastalıkların aksine kuluçka dönemi çok uzun 
olan bir hastalıktır. HIV pozitif bir kişide AIDS gelişmesi çoğu zaman on 
yıla kadar uzar. Bu insanların çok özenli olarak uzun bir süre gözlem 
altında tutulması olanaksızdır. Ayrıca yalancı negatif test sonuçları ve 
pencere dönemindeki negatif sonuçlardan dolayı enfeksiyon zincirini 
yeniden başlatacak pek çok vaka da gözden kaçırılmış durumdadır. Tüm 
bu tedbirleri gözden geçirirsek ortaya söyle bir senaryo çıkar: AIDS’ten 
nasıl korunması ve hastalığı nasıl başkalarına bulaştırmaması gerektiği 
kendisine anlatılmayan geniş bir toplum kesimi, olağanüstü emek ve para 
harcanarak zorunlu AIDS taramasına tutulurken bu taramalardan 
kaçabilen ya da teknik nedenlerden dolayı HIV negatif sayılan gerçek 
HIV pozitiflerin hastalığı yaymaya devam ediyor olmaları. HIV/AIDS’in 
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en yaygın bulaşma biçimi cinsel yolladır ve cinsel ilişki bir davranış 
biçimidir. Şimdiye kadar salgının yoğun olduğu ülkelerde uygulanan 
karantina tedbirlerinin hastalığın yayılmasını önlemede hiçbir yararı 
görülmemiştir. Tek umut, HIV pozitif olsun ya da olmasın insanların 
güvenli cinsel ilişki konusunda bilgi edinmeleri ve cinsel davranış ve 
tutumlarını bu bilgiler doğrultusunda değiştirmeleridir. Bu süreç 
içinde polisiye tedbirlerin yeri yoktur. 

Hastalık taşıyan bir kimsenin bilerek ve isteyerek hastalığı bir 
başkasına bulaştırması söz konusu olduğunda durum farklıdır. Bu 
durumda toplumsal sözleşmenin bir kuralı olan herkesin diğer insanların 
zararına olacak davranışlardan kaçınması ilkesi zedelenmiş olur ve bu 
insanların cezalandırılması gündeme gelir. Genelde bu türden vakalara 
çok az rastlanmaktadır. Bir insanın bir neden yokken diğer bir insanı 
öldürmesi sık rastlanan bir olgu değildir. HIV/AIDS ile yaşayan 
insanların da hastalığı kasten başkalarına bulaştırmak için çaba 
sarfettiklerini söylemek hem ahlaki açıdan hem de gerçeklere 
bakıldığında doğru değildir. Seyrek karşılaşılan bu olgularda ceza 
kanunlarının öngördüğü yaptırımların uygulanması yeterlidir. HIV/AIDS 
bağlamında yeni uygulamaların ortaya çıkarılmasına gereksinim 
bulunmamaktadır. 
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R E H B E R  
 

AIDS’in önlenmesinde insan hakları ve kamu 
özgürlüklerinin korunmasına yönelik temel ilkeler 

A. GENEL İLKELER 

HAK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Ayrım gözetmeksizin herkes, insan hakları ve vatandaşlık 
haklarını korumaya yönelik genel ilke ve beyannamelerde belirtildiği 
biçimde insan hakları ve kamu özgürlüklerinden yararlanır. 

2 Sağlık, herkesin hakkıdır. Devlet, kamu sağlığını koruma ve 
güvence altına almakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken 
kamu sağlığını korumak amacıyla zorunlu olmadıkça insan hakları ve 
kamu özgürlükleri askıya alınamaz.   

3 HIV/AIDS, günlük ilişkiler yoluyla bulaşmaz. Bu nedenle insan 
hakları ve kamu özgürlüklerinin sınırlandırılması gereksizdir. HIV/AIDS 
ile yaşayan insanların insan hakları ve kamu özgürlükleri Devlet 
güvencesi altında olmalıdır. 

4 Her birey, topluluk, resmi ya da özel kurum HIV/AIDS'den 
korunma ve insan haklarına saygınlık yönünde sorumluluklarına sahip 
çıkmalı ve mücadele vermelidir. AIDS, ancak herkesin aynı hak ve 
sorumlulukları paylaştığı bir ortamda önlenebilir. Bireyler bu mücadeleye 
kendi istekleri, ilgileri ve geleceğe olan inançları doğrultusunda katılırlar. 

5 Bireyler, çiftler, aileler ve topluluklar, AIDS hastalığıyla savaş 
konusunda ortak bir bakış açısı oluşturup işbirliği yapabilirler. Bu 
işbirliği içinde dayanışma, destek, bütünleşme, katılım ve uyum 
vurgulanır ve özendirilir. 

6 Her birey, cinsel özgür iradesini kullanma, dolayısıyla 
korunmasız ilişkiye girmeyi reddetme ve hastalıktan kaçınmak için önlem 
alma hakkına sahiptir. 
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7 Her bireyin cinsel ilişkiye zorlanma ya da zorunlu bırakılmaya 
karşı direnme hakkı vardır. Bu ilke, evlilik içi ve dışı tecavüzü ve fuhşa 
zorlanmayı da kapsar.  

8 Çocuklar, HIV/AIDS ile savaş konusunda bilgilendirilme ve 
eğitilme hakkına sahiptir ve korunma konusundaki gerekli önlemlerden 
yararlanırlar. 

9 HIV/AIDS hakkında kullanılan dil, insan onuruna yakışır 
düzeyde, destekleyici, duyarlı, kesin ve anlaşılır olmalıdır. 

10 Virüsle doğrudan karşılaşmış her birey, iş bulma, barınma, 
eğitim ve toplumsal hizmetlerden yararlanma konularında toplum içinde 
eşit fırsatlara sahiptir ve toplumun eşit haklara sahip bir üyesi olma 
hakkını yitirmez. 

11 HIV/AIDS ile yaşayan insanlar ayrımcılığa maruz bırakılamaz. 
Özel hayatlarının korunma altına alınması, sosyal güvence, tedavideki 
gelişmelerden yararlanma ve bakım altına alınma haklarına sahiptirler. 

12 HIV/AIDS konusunda saptanacak politikalar ve eğitim 
programları HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin katılımı ile oluşturulur. 

13 Her birey kendini ve başkalarını hastalıktan korumakla; aile ve 
topluluklar ise hastalıktan korunma konusunda üyelerini eğitmekle 
yükümlüdür. Aile ve topluluklar içinde HIV virüsü taşıyan üyeler 
dışlanmamalı, aksine ilgi ve destekle kucaklanmalıdır. HIV/AIDS ile 
yaşayan bireylere destek olabilecek aileler ve içinde yaşadıkları 
topluluklar elden geldiğince desteklenmelidir. HIV virüsü taşıyan fertleri 
olan aileler ayrımcılığa maruz bırakılmamalı, bulundukları toplulukta 
damgalanmamalıdır. 

14 İşverenler, HIV/AIDS'le ilgili konularda bilinçli ve bilgili 
olmalı, çalışanlar arasında aynı bilincin oluşmasına fırsat yaratmalıdır. 
Barınma, çalışma hakları, gizlilik, sağlık bakımı ve genel iş ve sosyal 
güvence hakları konularında HIV virüsü taşıyanlara yönelik hiçbir 
ayrımcılığa fırsat tanınmamalıdır. 
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15 Hukuk, sağlık, sosyal yardım ve sigorta alanlarında işlev gören 
kurumlar özgür irade, gizliliğin korunması ve sosyal yardım sağlanması 
gibi etik ilkeleri gözetmelidir. 

16 Kültür, eğitim ve din kurumları AIDS'le ilgili konularda eğitim 
vermeli, bilgi ve korunma malzemesi temin etmeli, hoşgörü ve işbirliğini 
teşvik etmeli ve HIV/AIDS ile yaşayanlara yönelik ayrımcılığa göz 
açtırmamalıdır. 

17 Kültür, eğitim ve din kurumları; HIV/AIDS'le ilgili konularda 
resmi ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog içinde olmalı, bu kurumları 
doğru ve sorumluluk taşıyacakları biçimde bilgilendirmelidir. 

18 Toplulukların HIV/AIDS'in önlenmesi konusundaki hizmetleri 
devletin varolan kaynaklarından desteklenmelidir. Topluluklara bakım 
yardımlarının sağlanması ve HIV virüsü taşıyan insanların ayrımcılığa 
maruz bırakılmaması resmi kurumlarca sağlanmalıdır. 

19 Toplulukların bakım ve korunma hizmetleri, zor koşullarda 
yaşayan insanları da kapsayacak biçimde, adil ve eşit dağıtılmalıdır. 

20 Toplumsal, ulusal ve uluslararası düzeylerde önemli roller 
üstlenen Sivil Toplum Kuruluşları HIV/AIDS ile ilgili politikaların 
oluşturulmasında yer almalıdır. 

21 Sivil Toplum Kuruluşları; HIV/AIDS ile yaşayanlara yönelik 
korunma, bakım ve destek programlarını yürütmeli, özendirmeli ve bu 
etkinlikleri koordine etmelidir. 

22 Resmi kurumlar, yasa, politika ve uygulamaları ile HIV virüsü 
taşıyanlara yönelik ayrımcılığı özendirmemeli ve HIV virüsü taşıyanları 
güvence altına almalıdır. 

23 Resmi kurumlar, HIV/AIDS'i önleme, tedavi ve sosyal destek 
konusunda ulusal politikaların oluşturulması konusunda uluslararası 
kuruluşlardan teknik tavsiye, yardım ve destek almalıdır. 

24 Sağlık ile ilgili araştırma alanlarında etik ilkelerin korunması 
resmi kurumlarca sağlanmalıdır. 
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25 Kamu sağlığını koruma sorumluluğu resmi kurumlarındır. Bu 
kurumlar HIV/AIDS'den korunma konusunda politikalar oluşturmak ve 
istisnasız her vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini 
sağlamakla yükümlüdürler. 

AİLE 
26 Evlilik için AIDS testi şart koşulamaz. 

27 HIV pozitif olan gebe kadınlar hiçbir şekilde gebeliklerine son 
vermek zorunda değildirler. Dahası, tıbbi açıdan ayrıntılı olarak 
bilgilendirilmiş, sağlık durumunun olumlu ve olumsuz bütün sonuçlarını 
hesaplamış olan bir kadın gebeliğini sürdürme ya da gebeliğine son 
verme konusunda kendi seçimini yapma hakkına sahiptir. Bebeğin 
tedavisi, bakımı konusunda etkili ve sürekli danışmanlık hizmeti 
verilmeli, doğacak çocuğun hakları göz önünde bulundurulmalıdır. 

28 Anne-babalıktan kaynaklanan koruma/bakım hakkı ve anne-
babanın çocuğuyla olan iletişimi anne-babanın HIV pozitif olduğu 
gerekçesiyle engellenemez. 

29 AIDS testi, evlat edinme konusunda her iki taraf için de şart 
koşulamaz.  

SOSYAL YAŞAM 
30 HIV virüsü taşıyan kişilerin halka açık mekanlara girmeleri 

yasaklanamaz. 

31 HIV pozitif insanları destekleyen, dayanışma grupları ya da 
eşcinsel örgütlenmeler gibi kulüp ya da örgütlenmelerin faaliyetleri 
askıya alınamaz ya da durdurulamaz. 

32 Devlet HIV/AIDS ile yaşayan insanları her tür sosyal ayrımcılık 
ve düşmanlığa karşı korumakla yükümlüdür. 

EĞİTİM 
33 Hiçbir özel ya da devlet okuluna ya da yurda kayıt olmak için 

AIDS testi uygulanması şart koşulamaz. 
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34 HIV pozitif oldukları gerekçesiyle çocuklar okuldan 
uzaklaştırılamazlar. 

35 Çocuğun sağlık durumunun okul idaresine bildirilmesi gerekli 
ve zorunlu değildir.  

36 HIV pozitif olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olan okul 
doktoru, müdür, herhangi bir öğretmen ya da görevli bu bilgiyi kesinlikle 
gizli tutmak zorundadır. 

İŞ HAYATI 
37 AIDS testi, işe alınmak için şart koşulamaz. 

38 HIV pozitif olan bir kişi, sağlık durumu hakkında işverenini 
bilgilendirmek zorunda değildir. 

39 İşe alındıktan sonra bir çalışanın HIV pozitif olduğunun 
öğrenilmesi ona sorun çıkaracak bir durum yaratmamalıdır.  

40 HIV/AIDS ile yaşayan çalışanlara anlayışla yaklaşılmalı ve 
yeterlilikleri oranında çalışmalarına maddi kayıpları olmaksızın izin 
verilmelidir. 

41 Çalıştırdığı kişilerden birinin HIV pozitif ya da AIDS hastası 
olduğunu anlayan bir işveren, bu bilgiyi gizli tutmak zorundadır. Aynı 
şey yönetici ya da idareci konumunda olan ya da bir şekilde idari güce 
sahip kişiler için de geçerlidir. 

BARINMA, KİRACILIK 

42 HIV pozitif ya da AIDS hastası olan kiracılar, ev sahiplerine 
sağlık durumları konusunda bilgi vermek zorunda değildir. 

43 HIV pozitif ya da AIDS hastası olan ev sahipleri, kiracılarına 
sağlık durumları konusunda bilgi vermek zorunda değildir. 

44 Bir kiracı, HIV pozitif ya da AIDS hastası olduğu gerekçesiyle 
evden çıkarılamaz. 
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ASKERLİK, ORDU 
45 AIDS testi,  askerlik görevini yapmak zorunda olan ya da 

yapmakta olan insanlar için zorunlu tutulmamalıdır. 

46 Askerlik kaydı yapılmış olan ve askerliğini sürdürebilecek 
durumda olan HIV pozitif kişiler, henüz askerlik süreleri dolmamışsa, 
özellikle de sağlık durumları uygunsa kendi onayları olmadan terhis 
edilmemelidir. 

47 Askerlik hizmeti göremeyecek durumdaki HIV pozitif kişilerin 
terhis belgeleri, onların sağlık durumlarını açığa çıkarmayacak bir 
biçimde yazılmalıdır. 

YABANCI UYRUKLULAR, İLTİCA İÇİN BAŞVURANLAR 
VE MÜLTECİLER 

48 Ülkeye giriş ve çıkışlarda gidilen ya da dönülen yer neresi 
olursa olsun, AIDS testi zorunlu olamaz. 

49 Ülkeden oturma izni alabilmek için AIDS testi şart koşulamaz. 

50 Hangi ülkeden gelmiş olurlarsa olsunlar, HIV/AIDS ile yaşayan 
insanlar sınır dışı edilemez, aşağılayıcı muamele ya da ayrımcılık 
uygulanamaz. 

51 İltica için başvuranlar ve mülteciler AIDS testine tabi tutulamaz. 

52 Kişinin HIV pozitif olduğunun teşhis edilmiş olması onun iltica 
talebinin reddi için gerekçe olamaz. 

CEZAEVLERİ 
53 Hükümlü ve tutuklular bilgilendirilmiş onamları alınmadan 

zorla AIDS testine tabi tutulmamalıdır. 

54 HIV pozitif hükümlü ve tutuklular, cezaevi içinde ayrı yerlere 
kapatılmamalı, tecrit edilmemelidir. Bu durum ancak koğuştaki diğer 
hükümlü ve tutuklulara karşı tehlikeli ve saldırgan tavırlar sergileyen özel 
vakalar için geçerli değildir. 
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55 Hükümlü ve tutuklulara HIV pozitif oldukları için aşağılayıcı 
davranışlarda bulunulmamalı, ayrımcılık yapılmamalıdır. 

56 HIV pozitif hükümlü ve tutuklular faaliyetlerden ve çalışmaktan 
men edilmemelidir. 

57 Hükümlü ve tutukluların sağlık durumları hakkındaki bilgiler 
ancak cezaevi doktoru ya da müdürü gibi kişilere, söz konusu tutukluların 
ya da genel sağlık koşullarının korunabilmesi amacıyla verilmelidir. 

58 HIV pozitif ya da AIDS hastası olan her hükümlü ve tutuklunun 
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. AIDS'in ilerlemiş 
safhalarındaki hastalar mümkün olduğunca ve halihazırdaki yasalar 
uyarınca erken tahliye edilmeli, dostları ve aileleriyle birlikte olmalarına, 
ölüme özgür ve onurlu bir şekilde gitmelerine fırsat tanınmalıdır. 

59 Cezaevlerinde özgürce ve gizlilik korunarak prezervatif temin 
edilebilmelidir. 

60 Uyuşturucu bağımlısı olduğu kanıtlanmış hükümlü ve 
tutuklulara tıbbi onay sağlanmalı ve kişisel kullanımları için steril 
enjektör temin etme imkanları sağlanmalıdır. 
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B. ÖZEL İLKELER 

EPİDEMİYOLOJİ 
61 HIV virüsünün saptanması ancak bireyin bilgilendirilmiş açık 

onayıyla gerçekleştirilebilir. Testin herhangi bir birey tarafından 
reddedilmesi, onun için sakıncalı sonuçlar yaratmamalıdır. 

62 Nüfusun tamamı ya da bir bölümünün zorunlu olarak genel bir 
taramadan geçirilmesi kabul edilemez. HIV pozitif olduğu konusunda 
"şüpheli" bulunan ya da öyle olduğuna "inanılan" insanların bile zorunlu 
muayeneye tabi tutulmalarına hiçbir gerekçeyle izin verilemez. Belirli ya 
da özgül bir sosyal grubun zorunlu muayeneden geçirilmesi kabul 
edilemez.  

63 Üçüncü şahısların korunmasıyla ilgili gerekçelerle kan, organ, 
doku ve sperm verenler 62. Maddenin kapsamına girmez. Ancak kan, 
organ, doku ve sperm verenlerin değil alınan materyallerin kontrol 
edilmesi hem diğer maddelerde belirtilen hak ve özgürlüklerle çelişmez 
hem de etik açısından doğru bir yaklaşımdır. 

64 Doktorlar, kesin gizlilik ilkesine sadık kalarak ve HIV pozitif ya 
da AIDS hastası kişinin kimlik verilerini kayıt etmeden her vakadan 
Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendirmek zorundadır. Bildirim kodlama 
yöntemi ile yapılır.    

TEDAVİ 
65 Hastaneler, doktorlar ve sağlık personeli, HIV pozitif kişiler ya 

da AIDS hastalarına tedavi olanağı sağlamak zorundadır. Hiçbir gerekçe, 
bu kişilerdeki hastalığın kendilerine bulaşma korkusu ile tedavi etmeyi 
kabul etmeme hakkını vermez. 

66 Tedavi için başvuran kişinin bilgilendirilmiş onayı alınmadan, 
sağlık personelinin güvenliği için ya da herhangi bir gerekçeyle AIDS 
testinin şart koşulmasına izin verilemez. 

67 Hastalara tıbbi gereklilik dışında AIDS testi uygulanmaz. Test, 
ancak hasta ayrıntılı olarak bilgilendirildikten ve onayı alındıktan sonra 
uygulanır. 
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68 Sağlık hizmetinde çalışanlar HIV/AIDS yönünden düzenli 
muayeneden geçirilemezler.  

69 Korunmayla ilgili gerekçeler dışında AIDS hastalarının diğer 
hastalardan tecrit edilmesine izin verilemez. 

70 AIDS hastaları, kendileri talepte bulunmadıkları ya da en 
azından açık onayları olmadan veya bulunduğu hastanenin 
hekim/ekipman benzeri yetersizlikleri dışında hiçbir gerekçeyle başka bir 
hastaneye sevk edilemez. Bir sevk durumunda hastanın bütün tıbbi 
kayıtlarının gizlilik koşulları sağlanarak aktarılması gerekir. 

71 Bir hastane ya da bir sağlık görevlisi, herhangi bir nedenle HIV 
pozitif ya da AIDS hastası olan bir kişiye gereken tedaviyi 
sağlayamayacak durumdaysa bir an evvel, vakit kaybetmeden gerekli 
tedavinin sağlanmasına ön ayak olmalıdır. Yardım ulaşana dek, sağlık 
görevlisi ya da hastane, elindeki olanaklarla AIDS hastalarının 
bakımından sorumludur. Bu madde, hiçbir koşul altında hastalar arasında 
ayrımcılık uygulanmasına gerekçe olamaz. 

72 Sağlık kurumundaki tüm sağlık personeli ve görevlilerin ya da 
yasal olarak sağlık kurumuyla bağlantılı kişilerin tıbbi mahremiyet 
ilkesine kesinlikle uymaları zorunludur. 

73 Klinik ya da tedaviye yönelik tıbbi deneyler ancak araştırma 
protokolünün çerçevesi içinde ve HIV/AIDS ile yaşayan hastanın ya da 
(çocuklar söz konusuysa) ailesinin yazılı onayıyla ve ancak Helsinki 
Bildirgesi gibi uluslararası bildirgelerde belirtilmiş olan bütün etik 
ilkelere, istisnasız ve hiç saptırmadan uyulduğu taktirde 
gerçekleştirilebilir. 

74 Tıbbi sağlık personeli, HIV pozitif olanlara ya da AIDS 
hastalarına, HIV/AIDS'in özellikleri, riskler, bulaşma yolları, sağlık 
durumunun bozulmasını engelleme yolları ve cinsel eş/lere ya da üçüncü 
şahıslara bulaştırmama yöntemleri hakkında gereken bütün bilgileri 
sağlamak zorundadır. Sağlık Personeli bir HIV pozitif kişinin ya da AIDS 
hastasının bu hastalığa nasıl yakalandığı üstüne görüş belirtme ya da 
ahlaki yargılar ve değerlendirmeler öne sürme hakkına sahip değildir. 
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75 HIV testinin sonuçları ikinci kez sınandıktan sonra da pozitif ise 
doktor vakit kaybetmeden gerekli taraflara bu sonucu bildirmek 
zorundadır. Hastalığın bulaşıcı özelliği göz önünde tutularak sonuçlar her 
durumda bildirilmelidir. Sonuçlar hastaya şahsen, duyarlılıkla ve hastanın 
mahremiyetini koruyarak özel olarak eğitilmiş personel ve psikolojik ve 
sosyal destek eşliğinde bildirilmelidir. 

76 Her tür psikolojik ve sosyal destek sağlanarak HIV pozitif kişi, 
eşi ya da partnerini koruyacak biçimde hareket etmeye teşvik edilmelidir. 

77 HIV pozitif kişi, eşi ya da partnerine HIV pozitif olduğunu 
bildirmeye ikna edilememişse, bütün ikna yöntemleri tüketildiğinde 
doktor, meslek etiğine uygun olarak seçim yapar. 

78 Henüz rüştünü ispat etmemiş gençler de hastalıkları konusunda 
haberdar edilmelidir. Bu da her zaman için anne-babalarının işbirliğiyle, 
bu yaşlarda kişinin uzun süre seropozitif kalabileceği özellikle 
vurgulanarak ve mutlaka güçlü psikolojik ve sosyal destek eşliğinde 
yapılmalıdır. 

79 HIV pozitif kişiler ya da AIDS hastaları, 73. Maddede belirtilen 
şartların ışığında, halihazırda varolan deneysel prosedürlerden  ve olası 
olumlu sonuçlarından yararlanma hakkına sahiptir. 

GİZLİLİK VE GÜVEN 
80 HIV pozitif ya da AIDS hastası kişinin sağlık durumu hakkında 

gizliliğin korunması yalnız doktor ve sağlık görevlilerinin değil, aynı 
zamanda sağlık kurumunun idarecileri ve diğer personelinin, sigorta 
şirketi ya da benzeri yerlerde çalışanların, hatta devletin asal 
yükümlülüğüdür. 

81 Sağlık kurumlarından ve devletin resmi kayıtlarından hiç bir 
koşulda işveren, sigorta şirketi ve benzeri hiçbir vatandaş ya da kuruluşa 
bilgi verilemez. 

82 İlke olarak bilgi alışverişi, en az sayıda insan arasında, asgari 
ölçüde tutulmalıdır. 
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83 Gizliliğin korunma alanı, mesleği ya da uzmanlık alanı 
dolayısıyla HIV pozitif kişiler ve AIDS hastalarıyla ilişki içinde olan 
herkesi kapsar. 

84 AIDS ile yaşayan bir kişinin ölümü, ya da gizliliği sürdürmekle 
yükümlü doktor ya da ilgili bir kişinin ölümü gizlilik hükmünü geçersiz 
kılmaz. 

85 Gizlilik hükmü akrabaları ve yakınlarıyla HIV pozitif kişi ve 
AIDS hastalarıyla çalışan gönüllü kuruluşların üyelerini de bağlar. 

86 Gizlilik, doktorlar arasında ve hizmet sırasında sürdürülmelidir. 
Ancak tıbben zorunlu durumlarda gizlilik ilkelerinden sapmalar anlayışla 
karşılanır. 

87 HIV pozitif kişinin ya da AIDS hastasının kayıtları kişinin 
gerçek ismi belirtilmeden ve gizli tutulmalıdır. Kişisel kayıtlar üstüne, 
ancak kayıtlar isimsiz ve gizli tutulduğu taktirde araştırma yapılabilir. 
İşlem sırasında kişisel veriler açığa çıkarsa, ancak hastanın açık yazılı 
onayı alındıktan sonra ve ancak bu onayın izin verdiği ölçüde bu veri 
değiştirilebilir, güncelleştirilebilir ya da üçüncü bir şahsa aktarılabilir. 

88 HIV pozitif ya da AIDS hastalarının durumu kodlama sistemi 
kullanılarak gizlilik ilkesi korunarak Sağlık Bakanlığı'na bildirilir. 

89 HIV pozitif kişi ya da AIDS hastası, bir davası sürüyorsa, 
mahkemeye çağrıldıysa ya da bir celp aldıysa; durumunun, yasal 
yazışmalarda ya da duruşmalar sırasında ortaya çıkabilme tehlikesi 
olduğu taktirde dava sırasında, mahkemeye çağrılırken ya da celp alırken, 
kendi talep ettiği taktirde kimliğinin saklı tutulma hakkına sahip 
olmalıdır. 

SAĞLIK PERSONELİ 
90 HIV pozitif kişiler ve AIDS hastalarının bakımıyla görevli 

sağlık personeli için devlet, rehberler ve yönetmeliklerle; HIV pozitif 
kişilerin ya da AIDS hastalarının güvenli bakımlarıyla ilgili yöntemleri, 
epidemiyoloji bilgilerini, hastaların psikolojik ve sosyal olarak 
desteklenmesine katkıda bulunacak yöntem ve teknikleri de içeren 
kapsamlı bir eğitim programı sağlamalıdır. Bu eğitim, hastalığın bulaşma 
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riskini en aza indirilebilmek, en iyi ve etkin hizmeti sağlayabilmek 
amacıyla HIV virüsüyle ilgili etik ve yasal tartışmaları da içermelidir. 

91 Devlet, hastalığın bulaşma riskini en aza indirebilmek için 
sağlık personeline uluslararası standartlara uygun biçimde teçhizat  
sağlamalıdır. 

92 Sağlık personeli, hangi şikayetle başvurmuş olursa olsun her 
hastayı potansiyel bir HIV virüsü, Hepatit B ya da C taşıyıcısı olarak 
görmeli ve buna uygun şekilde korunma önlemleri almalıdır. 

93 Sağlık personeline, bir özel hastanede, devlet hastanesinde, özel 
doktor muayenehanesinde ya da herhangi bir tıbbi alanda işe alınabilmesi 
için AIDS testinden geçmesi şart koşulmamalıdır. 

94 Sağlık personeline, HIV virüsü taşıyan insanlarla karşılaşmanın 
verdiği psikolojik gerilimle en iyi şekilde başa çıkabilmeleri için gereken 
tıbbi ve psikolojik desteği sağlamalıdır. 

95 Bir sağlık personelinin HIV/AIDS ile yaşayan bir kişinin vücut 
sıvısına maruz kalması durumunda söz konusu sağlık personeline test 
yapılmalı ve hemen tedavinin başlanması için gereken tedbirler 
alınmalıdır. Testin sonuçları kesin gizlilik ilkesi uyarınca saklı 
tutulmalıdır. 

96 HIV/AIDS ile yaşayan bir sağlık personeli, her vatandaşın sahip 
olduğu haklara sahiptir. 

97 Özel olarak ya da bir hastanede çalışan HIV/AIDS ile yaşayan 
sağlık personeli, bir hastaya bulaştırma ya da bulaşıcı hastalıklara karşı 
artmış duyarlığı nedeniyle bir hastalık kapma riski taşıyan hiç bir tıbbi 
faaliyette bulunmamalıdır. 

98 HIV virüsü taşıyan sağlık personeli kapsamlı bir danışmanlıktan 
yararlanabilmeli, koşullar elveriyorsa ve onaylıyorsa işi değiştirilmeli, 
çalışma saatleri daha esnek tutulmalıdır. 

99 Mesleki faaliyetleri sonucu HIV virüsü taşıyan sağlık 
personelinin durumu meslek hastalığı kategorisine girmelidir. 
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SOSYAL GÜVENLİK 
100 HIV virüsünün çoğunlukla sosyal güvenlik programlarından 

yararlanabilmek için yeterli süreyi tamamlayamamış genç insanları 
etkilediği hesaba katılarak sosyal güvence konusunda özel koşullar 
sağlanmalıdır.  

101 HIV/AIDS için tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri insanlar 
arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, parasız olarak sağlanmalıdır. Bu, 
HIV/AIDS ile yaşayan insanların sağlık durumlarının düzelmesi ya da 
varolan durumun kötüye gitmemesi için gerekli olduğu saptanmış diğer 
tedavi yöntemleri için de geçerlidir. 

102 Devlet, HIV pozitif kişiler ve AIDS hastalarının doyurucu bir 
hayat düzeyine kavuşmaları için emeklilik ödemelerinin, onlara yapılacak 
hükümet yardımlarının en yüksek düzeyde tutulmasını sağlamalıdır. 

103 HIV/AIDS ile yaşayan kişiler, ihtiyaç gruplarının yararlandığı 
özel yardım programlarından yararlanabilmelidir. 

104 Hastalığın özelliklerini hesaba katarak, HIV pozitif kişilerin ve 
AIDS hastalarının en iyi şekilde bakılmaları için özel uygulamalara 
gidilmelidir. Bunlar, ev bakımı, sosyal ve psikolojik yardımı içerir. 

105 Sosyal güvenlik ve bakım için tahsisatlar hakkındaki yukarıdaki 
şartlar, renk, ırk, din ya da özellikle iltica etmek için başvurmuş kişiler ya 
da mültecilerin vatandaşı oldukları ülkeler konusunda ayırım 
gözetilmeksizin uygulanmalıdır. 

GEÇERLİ OLMAYAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE 
YANILTICI REKLAMLARA KARŞI KORUNMA 

106 Devlet, HIV pozitif kişilerin ve AIDS hastalarının yetkili 
olmayan kişilerce tedavi altına alınmasına izin vermemelidir. 

107 Devlet HIV pozitif kişileri, AIDS hastalarını ve bütün 
vatandaşlarını AIDS'in tanısı ve tedavisi konusunda her tür yasadışı vaat 
ve yanıltıcı reklamdan korumalıdır. 

108 Devlet, HIV/AIDS ile yaşayan insanlara tanı, tedavi, bakım, 
iyileştirme ya da durumlarının kötüye gitmesini önleme vaatlerinde 
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bulunan yetkili olmayan her kişi ya da kurum üstünde sıkı bir denetim 
uygulama hak ve sorumluluğuna sahiptir. 
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