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Bu çalıĢma sivil toplum örgütleri için önem arz eden ve yeni fırsatlar sunan sosyal medyanın, 

sivil toplum örgütleri tarafından ne kadar kullanıldığını araĢtırmaktadır. ÇalıĢmada 

Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin sosyal medyayı 

nasıl kullandığına iliĢkin bir nitel durum araĢtırması yapılmıĢtır.  
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Önsöz 

Bu çalıĢma öncelikle beni her anlamda destekleyen annem ve babam sayesinde yapılmıĢtır. 

Her ikisi de gerek bu çalıĢma boyunca gerek hayatımın geri kalan kısmında baĢarılı ve iyi bir 

insan olabilmem için insanüstü bir çaba harcadılar. Benim için yaptıklarına ne kadar teĢekkür 

etsem azdır.   

Bu tezin fikir babası olan ve bana karĢı hep sabır ile yaklaĢan sayın danıĢmanım ve Hocam 

Haluk Birsen‟e, toplumsal konularda olan sahip olduğum duyarlılıkta beni destekleyen sayın 

Hocam İncilay Cangöz‟e, bu tezi destekleyen ve bitmez tükenmez sorularıma sevgi ile cevap 

veren sayın Hocam Gülsün Eby‟e, teĢekkürlerimi sunarım. Bana üniversite hayatım boyunca 

hep destek olan değerli aile dostumuz, güzel insan Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri 

Fakültesi Sekreteri Nazım Zeki Öztürk‟e teĢekkür ederim. Eğitim alabilmem için beni maddi 

ve manevi olarak destekleyen, Andrew Swanson ve Daphne Swanson’a sonsuz teĢekkürlerimi 

sunarım. Üniversite öğrenimimde bana yardımcı olan Mike Pearce ve Glenys Pearce‟a 

teĢekkürlerimi sunmak isterim.  

Bu çalıĢmada bana her zaman destek olan, HIV/AIDS konusunda bana bildiklerimi öğreten 

sevgili Çiğdem ġimĢek ĠĢçi‟ye çok teĢekkür ederim. Pozitif YaĢam Derneği‟ne ve HIV pozitif 

arkadaĢlarıma bana verdikleri sonsuz ve değerli destekler ve fırsatlar için çok teĢekkür 

ediyorum.  

HIV pozitif olmanın bir son değil, aslında mutlu ve sağlıklı bir hayatın baĢlangıcı olduğunu 

beraber çalıĢarak bana öğreten Pozitif Günlük yazarlarına çok teĢekkür ederim.  

Sabrından ötürü sevgili kardeĢim Başak Aksu‟ya, bana baĢka bir dünyanın mümkün 

olabileceğini gösteren dostum ġebnem Arzum Aydemir’e, bu kısımda bir isimlerini açık bir 

Ģekilde yazamasam da kendilerinden çok Ģey öğrendiğin HIV pozitif arkadaĢlarıma çok 

teĢekkür ederim. 

Aynı zamanda HIV/AIDS‟e verilen milyonlarca kurbanın anısını burada saygıyla anmak 

isterim. Hiçbiri unutulmayacaktır.  

Sonuç olarak bu çalıĢma dünyada acı çeken, ötekileĢtirilen, nefret söylemine ve Ģiddete maruz 

kalan, çaresizleĢtirilen, ilaçlara ulaĢamayan, sömürülen ve daha birçok olumsuzluğa maruz 

kalan insanlara adanmıĢtır.  
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1. Giriş 

Bu bölümde, çalıĢmanın sorunsalı, amacı, önemi ve sınırlılıkları açıklanmaktadır. 

Ayrıca, araĢtırmanın alanyazını içerisinde yer alan tanımlara ve kısaltmalara da yer 

verilmektedir.  

1.1.Sorun 

 

Günümüzde modern toplumunda, en genel anlamıyla, bir iletiĢim toplumu olarak 

tanımlanabilir. ĠletiĢimin geliĢen teknoloji ile birlikte araçsal olarak değiĢime uğraması, 

toplumu ve iletiĢimi farklı boyutlara taĢımaktadır (Bourse ve Yücel, 2012:13-14). Bu 

yeni boyutlardan biri de Sosyal Medya ortamlarıdır. Sosyal medya, geleneksel 

medyadan farklı olarak kullanıcılarına en az iki yönlü etkileĢim olanakları sunmaktadır 

(ġekil 1.). 

GELENEKSEL MEDYA SOSYAL MEDYA 

 

 

Ansiklopedi 

Gazete 

Dergi 

 

 

Blog 

Facebook 

Twitter 

ġekil 1. Geleneksel Medya – Sosyal Medya 

GeliĢen ve değiĢen teknoloji ile birlikte Sosyal Medya, 21. yüzyılda sıkça 

duymaya baĢlanılan bir kavramdır. Sosyal Medya, BirleĢmiĢ Milletler‟e göre “Çok 

düĢük maliyetli, çok çabuk büyüme özelliğine sahip olan, mesajları hedef kitleye çok 

hızlı bir Ģekilde ulaĢtıran bir yol”  olarak tanımlanmıĢtır (United Nations, 2012: 8).  

Kullanımı ve kullanım alanları her geçen gün artan Sosyal Medya (Tablo 1.), Bireysel 

ĠletiĢimden, Pazarlama ĠletiĢimine, Halkla ĠliĢkilerden Uygulamalı ĠletiĢime kadar farklı 

alanlarda, kullanıcılara ve kurumlara, güncel bilgi, forum, eposta vb. yeni imkânlar 

sunmaktadır. Sosyal Medyanın teknolojik geliĢmeler doğrultusunda kullanıcılara 
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sunduğu söz konusu bu yeni imkânlar ile uluslararası organizasyon ve firmalar ile 

devlet kuruluĢları artık bu alanda kendini göstermeye, hedef kitlelerine bu yolla 

ulaĢmaya baĢlamıĢtır.  

 

Tablo 1. Bölgelere Göre Sosyal Medya Kullanımı 

 

 

Kaynak: Ġnternet World Stat (2009) http://www.Ġnternet worldstats.com/stats.htm 

 

Özellikle, sivil toplum örgütleri de toplumda içerisinde hedef kitlelerine ulaĢmak için 

Sosyal Medyadan yararlanmaktadırlar (Tablo 2). Yapı olarak Sosyal Medyanın 

kullanıcılarını iki yönlü bir iletiĢim imkânı sunması ile sivil toplum örgütleri gündeme 

taĢıdığı konuları hedef kitleleri ile özgür bir Ģekilde tartıĢmaktadır. Bu sayede; sivil 

toplum örgütleri paydaĢları, kamu kurum ve kuruluĢları ve geleneksel medya ile 

etkileĢime girme fırsatı elde etmektedir. Tüm bu yönleri ile demokratik toplumları için 

bir vazgeçilmez olan sivil toplum örgütlerinin Sosyal Medyadaki varlıkları tespit 

edilerek bu konuda daha etkili bir biçimde çalıĢmaları sağlanabilecektir. 

 

 

Bölgeler 

Kuzey Amerika  

Avustralya  

Avrupa   

Latin Amerika  

Ortadoğu  

Asya   

Afrika  

Dünya Ortalaması 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Tablo 2. Sivil Toplum Örgütleri Neden Sosyal Medya Kullanmaktalar? 

 

 

Kaynak: United Nations, 2012: 9 

Teknolojideki geliĢmeler ile Ġnternet artık günümüzde bir vazgeçilmez olmuĢtur. Ġlk 

dönemlerinde, sadece tek yönlü bir iletiĢim aracı olarak ortaya çıkan Ġnternet; Web 

2.0‟ın geliĢmesi ile farklı bir boyut kazanmıĢ; kiĢilere ve kurumlara artık iki yönlü bir 

iletiĢim imkanı sağlar hale gelmiĢtir. Geleneksel medyanın tek yönlü iletiĢime imkân 

sağlaması ile yapılan yayınların hangi düzeyde hedef kitleye ulaĢtığı ve ne kadar 

amacına ulaĢtığının tespit edilmesi oldukça zor bir durumdur; ancak, bugün kullanmaya 

baĢladığımız teknoloji ile geleneksel medyanın tanımı değiĢmiĢ olup, kaynak ve hedef 

kitleye sağlamıĢ olduğu anlık iletiĢim ortamı ile daha özgür bir medya ve toplum 

anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Böyle bir ortamda artık haberler, toplumu ilgilendiren konular 

anlık ve özgür biçimde tartıĢılmaya baĢlanmıĢ olup kaynak ve alıcının da sık sık rol 

değiĢtirdiği gözlemlenmektedir. Bu durumda sivil toplum örgütlerinin de Ġnternet 

teknolojilerini kullanarak ortaya attıkları konular ile halkın gündemine gelmeye 

çalıĢtıkları bilinmektedir.  

Bu çalıĢmada Türkiye için önemli konu olan HIV/AIDS alanında çalıĢan sivil toplum 

örgütlerinin konu ile ilgili olarak Sosyal Medyayı nasıl kullandıkları araĢtırılacaktır.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

Ġçinde bulunduğumuz dönemde, sosyal medya iletiĢim alanında bir evrim noktası 

olmuĢtur. Sosyal medya bu anlamda sivil toplum örgütleri için hedef kitlelerine ulaĢma 
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konusunda olanaklar sunmaktadır. Ġnternet teknolojilerin yaygınlaĢmaya baĢladığı ilk 

dönemlerde Web siteleri ile hedef kitlelerine ulaĢmaya çalıĢan sivil toplum örgütleri; 

sosyal medya aracılığıyla paydaĢlarına çok yönlü etkileĢimli yeni olanak ve fırsatlar 

sunmaktadır.  

Sivil toplum örgütlerinin çalıĢmaları, politikaları ve istekleri ile geleneksel medyada yer 

alarak topluma ulaĢmayı ve gündem oluĢturmayı hedefledikleri bilinmektedir. Bu 

bağlamda araĢtırmanın temel amacı Türkiye‟de faaliyet gösteren sivil toplum 

örgütlerinin hedef kitlelerine ulaĢmak için Sosyal Medyadan nasıl faydalandıkları 

sorgulamaktır.  

Yukarıda tartıĢılan noktaların çerçevesinde, bu çalıĢmada aĢağıda belirtilen sorulara 

cevap aranacaktır: 

1. Sivil toplum örgütlerinin  

a. Ġnternet teknolojilerinden ve 

b. Sosyal medyadan nasıl yararlanmaktadır?  

2. Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda çalıĢma yapan sivil toplum örgütleri Sosyal 

Medyadan nasıl yararlanmaktadırlar?  

3. HIV/AIDS konusunda çalıĢma yapan sivil toplum örgütleri Sosyal Medyayı 

kullanarak hedef kitlelerine hangi konularda ulaĢmıĢlardır?  

1.3.Araştırmanın Önemi 

Sivil toplum örgütlerinin varlığı ve etkinliği bir ülkede demokratik bir zeminin 

oluĢmasında önem arz etmektedir. Geleneksel medyayı kullanarak topluma ve hedef 

kitlelerine ulaĢmaya çalıĢan sivil toplum örgütleri birçok problem ile karĢı karĢıya 

kalmaktadır. Geleneksel medyadaki “yer sorunu” veya “eĢik bekçisi”  olgusu her gün 

gündemi meĢgul eden birçok konu arasından sivil toplum örgütlerinin mesajlarını hedef 

kitlelere iletmesini zorlaĢtırmaktadır. Bu anlamda sivil toplum örgütleri geleneksel 

medyada yer almak için “yaratıcı kampanyalar” düzenlemekte veya “ses getirebilecek” 

eylemlere giriĢmektedir. Ancak her iki durumda da sivil toplum örgütlerinin maddi 

olanaklarının çok güçlü olması gerekmektedir.  
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Ancak geliĢen Ġnternet teknolojileri ile artık çok küçük bütçeler ile hızlı ve etkili bir 

Ģekilde sivil toplum örgütlerinin hedef kitlelerine ulaĢma imkânı vardır. Bu çalıĢma ile 

Türkiye‟de sivil toplum örgütlerinin Sosyal Medyadan nasıl faydalandıkları ortaya 

konulacaktır. Aynı zamanda çalıĢmada HIV/AIDS konusunda Sosyal Medyanın sivil 

toplum örgütleri tarafından kullanımı içerik ve etkinlik açısından incelenecektir. 

HIV/AIDS gibi sağlık konularında toplumu bilgilendirerek önlenebilen hastalıkların 

Sosyal Medya kullanılarak nasıl durdurulabileceği konusu incelenecektir. ÇalıĢma aynı 

zamanda sağlık haberciliği konusunda sosyal medyanın kullanımına da ıĢık tutacaktır.  

1.4.Araştırma Sınırlılıkları 

Bu çalıĢma, araĢtırma süresi, kapsamı, katılımcıları ve toplanan verileri bakımından 

aĢağıda belirtilen unsurlarla sınırlıdır: 

1. Bu araĢtırma kapsamında edevlet.com adresinde yer alan dernekler listesinde 

bulunan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ile sınırlandırılmıĢtır.  

2. AraĢtırmanın HIV/AIDS kısmında ise Türkiye‟de faaliyet gösteren bir derneğin 

sosyal medya hesapları ile sınırlandırılmıĢtır.  

3. ABD‟de yapılan bir araĢtırmaya göre, gazetecilerin en çok haber aldığı kaynak 

Twitter olarak belirlenmiĢtir. Twitter bu bağlamda hem gazetecilerin haberlerini 

yaymakta hem de haber toplamakta kullandıkları yeni bir alan olmuĢtur. (Sözeri, 

2011) Bu nedenle, Derneğin, Twitter hesabı ile sınırlandırılmıĢtır. 

4. GeliĢtirilen veri toplama aracıyla, beĢ yerel basında çalıĢan gazeteci, beĢ ulusal 

basında çalıĢan gazeteci beĢ halktan kiĢi ile görülmüĢtür.  

5. Her biri ortalama 15 dakika süren görüĢmelerin ses kayıtları alınmıĢtır. 

6. AraĢtırma, 01 Ocak 2013 – 30 Mayıs 2013 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. 

1.5. Tanımlar 

ÇalıĢmanın bu bölümünde kullanılacak olacak kavramlar ile bu kavramların tanımlarına 

yer verilecektir.  

AIDS Aşaması:  HIV‟in tedavi edilmemesi durumunda, bağıĢıklık sisteminin iĢ 

yapamaz hale gelme aĢamasıdır. Bu aĢamada bireyler bütün 

hastalıklara karĢı korunmasız kalırlar. Bu noktaya gelmiĢ kiĢiye 

“AIDS aĢamasındaki kiĢi” denir.  
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Ayrımcılık: Toplumda yaĢayan bir birey veya gruba, sahip olduğu bir veya 

birkaç özellikten dolayı önyargılı veya farklı davranma eylemidir. 

Ayrımcılık pozitif veya negatif olabilir. Bu çalıĢmada ayrımcılık 

kavramı negatif anlamda kullanılmıĢtır.  

Bağışıklık Sistemi:  Bir canlıyı hastalıklara karĢı koruyan sisteme verilen isimdir.  

Enfeksiyon:  Hastalığa neden olan bakteri, mikrop veya virüsün vücuda girerek 

ortaya çıkan hastalık tablosudur. 

Enfekte olmak:  Hastalığa neden olan bir mikrop, bakteri veya virüsün vücuda 

alınması durumudur. Bu çalıĢmada HIV‟in vücuda alınması 

bağlamında kullanılmıĢtır. 

Epidemi:   Salgın hastalık. 

HIV Fobisi:  HIV pozitif kiĢilere veya HIV/AIDS ile yaĢayan bireylere yönelik 

yönelik ayrımcılık yapma, ötekileĢtirme, aĢağılama, fiziksel veya 

psikolojik Ģiddet uygulama davranıĢıdır. Aynı zamanda mantıksız 

olarak HIV ile enfekte olma korkusu da HIV Fobisi olarak 

tanımlanır.  

HIV Pozitif:   HIV ile enfekte olmuĢ birey. Seropozitif.  

HIV/AIDS ile Yaşayan Kişi/Birey: HIV pozitif bireyleri veya HIV pozitif bireylerin 

yakınları bu tanımlamaya girmektedir. Buna göre sadece HIV pozitif kiĢiler değil, HIV 

pozitif kiĢilerin yakınları da ayrımcılığa maruz kalmaktadır.  

İnkâr, Damgalama ve Ayrımcılık Üçgeni: HIV/AIDS‟in yayılması ile ilgili olarak en 

büyük üç nedenin oluĢturduğu birbirine bağlantılı sisteme verilen addır. Burada 

belirtilen eylemler, bireysel veya toplumsal olarak yaĢanabilir.  Buna göre inkâr bireyin 

bilgi eksikliği veya önyargıları nedeni ile HIV ile enfekte olabileceğini inkâr etmesidir. 

Bireyler bu noktada inkâr nedeni ile korunma ve gerekli önlemleri alma davranıĢından 

kaçınırlar. Damgalama kısmında toplumda HIV pozitif bireylere yönelik damgalama ve 

ötekileĢtirme eylemi bireylerin HIV‟in toplumdaki belli kiĢilerin veya grupların 

hastalığı olduğunu düĢünmesine yol açar. Veya damgalanmaktan korktuğu için 

HIV/AIDS‟e karĢı gerekli önlemleri almaz. Ayrımcılık kısmında ise toplumda HIV 

pozitif bireylere yapılan ayrımcılık HIV pozitif bireylerin tedaviye ulaĢmasını ve 
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toplumsal sorunlar yaĢamasına neden olur. HIV pozitif bireylerin tedaviye ulaĢamaması 

ise HIV/AIDS‟in yayılmasına neden olur. Sonuçta bir toplumda HIV/AIDS‟i inkâr 

etmek, HIV pozitif bireyleri damgalamak ve bu bireylere ayrımcılıkta bulunmak 

HIV/AIDS‟in yayılmasına neden olur.  

Ötekileştirme:  Bir birey veya grubu sahip olduğu bir veya birkaç özellikten 

dolayı toplumun bütününden ayırma eylemidir. Bir ayrımcılık 

eylemidir. ÖtekileĢtirme için gösterilen nedenler hayali olabilir.  

Pandemi:  Bilinen veya daha önce tanımlanmayan bir salgın hastalığın 

aniden ortaya çıkması ile oluĢan doğal afet türü.  

Profilaksi:  Türkçe‟ye “Risk Sonrası Korunma” olarak çevrilmektedir. Riskli 

temestan sonra HIV‟in vücuda yerleĢmesini önlemek amacıyla 

verilen tedavidir. Bu tedavi virüs hastalığa neden olamadan, 

virüsü vücuttan atmaktadır. Profilaksi HIV‟i engellemekte 

kullanılan kondomdan sonra bilinen tek yöntemdir. 

Tedaviye Ulaşım: Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya verilen genel tanımlamadır. Bu 

çalıĢmada HIV pozitif bireylerin doktor, test olanakları ve ilaçlarına ulaĢma olanağı 

olarak kullanılmıĢtır. 

Virüs:  Tıp literatüründe canlı hücreleri kendisini sürekli kopyalayarak 

enfekte eden mikroskobik taneciklere verilen genel addır. 

1.6. Kısaltmalar 

ÇalıĢmada kullanılan kısaltmalar ile bu kısaltmaların açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir: 

AIDS:  AIDS sözcüğü, Ġngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(EdinilmiĢ BağıĢıklık Eksikliği Sendromu/EBES) kelimelerinin baĢ 

harflerinden oluĢan bir kısaltmadır. 

BM:   BirleĢmiĢ Milletler. 

HIV:   Ġngilizcede  Human Immunodeficiency Virus /Ġnsan BağıĢıklık 

Yetmezlik Virüsü kelimelerinin baĢ harfleri. Tedavi edilmezse  AIDS'e 

yol açan virüs. 

PYD:   Pozitif YaĢam Derneği  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
http://tr.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
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STK:  Sivil Toplum KuruluĢu  

WHO: World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.Alanyazın 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Web 1.0 ve Web 2.0, Sosyal 

Medya, HIV/AIDS, sivil toplum örgütleri ve ayrımcılık konularına yer verilecektir.  

2.1. HIV/AIDS Nedir? 

ÇalıĢmanın bu kısmında HIV/AIDS kavramları açıklanacak, HIV/AIDS ile yaĢayan 

bireylere yönelik ayrımcılık çeĢitleri irdelenecek ve son olarak HIV/AIDS‟den 

korunmak için yapılaması gerekenler ve bu konuda Sivil Toplum Örgütlerinin ve Sosyal 

Medyanın önemi incelecektir. 

Beck‟e göre toplum düzenli olarak çeĢitli düzeylerden ve aĢamalardan geçmiĢtir. Beck 

Ģu anda içinde yaĢadığımız toplumu “risk toplumu” olarak adlandırmaktadır. Artık 

içinde yaĢadığımız toplumda servet gibi risklerde bölüĢülen nesneler haline gelmiĢtir. 

Böyle bir toplum içerisinde birey ve toplumların ne kadar servet bölüĢtüğü kadar ne 

kadar risk bölüĢtüğü de önemlidir. Bu noktada zenginliğin tanımı da değiĢmektedir.  

Buna göre sağlıkta artık baĢlı baĢına bir “servet” olarak değerlendirilmektedir (Beck, 

2011: 34-35). 

Bu bağlamda HIV/AIDS içinde yaĢadığımız yüzyılda toplumu etkileyen en önemli 

sağlık sorunlarının baĢında gelmektedir. Salgın tüm dünyada milyonlarca kiĢiyi 

etkileĢmiĢtir ve büyük bir hızla da yayılmaya devam etmektedir. Geride bıraktığımız 

yıllarda HIV/AIDS sadece tıbbi bir konu olmanın ötesine geçmiĢ, sosyal, ekonomik ve 

hukuki bir olgu haline gelmiĢtir.  

HIV kelimesinin açılımı “Human Immunodeficiency Virus” (Ġnsan BağıĢıklılık 

Yetmezliği Virüsü) anlamına gelmektedir. AIDS ise “Acquried Immunodeficiency 

Syndrome” (EdinilmiĢ BağıĢıklılık Yetersizliği Sendromu) kelimelerinin kısaltmasıdır. 

HIV vücuda girdikten sonra tedavi edilmez ise doğrudan bağıĢıklılık sitemine zarar 

verir. Bu durumda ortaya çıkan hastalıkların tümüne AIDS denir. HIV virüsü ile enfekte 

olmuĢ ancak AIDS aĢamasına gelmemiĢ kiĢilere ise “ HIV pozitif” denilir  (P.Y.D. 

Pozitif YaĢamak, 2010:22-23). 
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HIV/AIDS üç Ģekilde bulaĢabilmektedir. Bunlar: 

1. Cinsel İlişki: HIV Enfeksiyonun en yaygın bulaĢma yoludur. Her tür cinsel 

iliĢki ile HIV bulaĢabilir.  

2. Kan ve Kan Ürünleri: Ġçinde HIV bulunan kan, kan ürünleri ve organ nakli ile 

bulaĢabilir. Bu noktada damar içi madde kullanan bağımlıların davranıĢları da 

risk oluĢturmaktadır.  

3. Anneden Bebeğe: HI Virüsü anneden bebeğe hamilelik, doğum ve emzirme 

yoluyla geçebilir. Önlem alınmazsa bebeğin enfekte olma riski %20 – 30‟dur. 

Ancak gerekli önemlerin alınması ile bu risk %1‟in altına düĢmektedir. Bebek 

doğduktan hemen sonra profilaksi
1
 (önleyici tedavi) ile bu risk düĢürülmektedir.  

4. Diğer Yollar: Hijyen kurallarına uyulmadan ve steril olmayan aletlerle 

uygulanan; dövme, vücut deldirme (piercing) iĢlemleri, akapunktur, ustura, tıraĢ 

bıçağı ve benzeri aletler ile yapılan her uygulamada teorik olarak HIV bulaĢı 

mümkündür. Ancak risk diğer faktörler ile kıyaslandığında oldukça düĢüktür 

(P.Y.D. Pozitif YaĢamak, 2010:35).  

HIV toplumda yaygın olarak bilinenin aksine kondom ile cinsel iliĢki, öpüĢmek, aynı 

kaptan yemek içmek, kuaför, hayvanlar, el ele tutuĢmak, sivrisinekler, kapı kolu, 

tuvalet, aynı sofrada yemek içmek, aynı ortamda bulunmak ile bulaĢmaz (P.Y.D. Pozitif 

YaĢamak, 2010:35). 

HIV/AIDS son yıllarda geliĢen tedavi yöntemleri ile artık “kronik hastalıklar” listesinde 

yer almaktadır. Bu HIV/AIDS‟in gerekli tedavilere eriĢim sağlandığı takdirde,  

bireylerin AIDS aĢamasına gelmeden yaĢayabileceği anlamına gelmektedir. Artık 

günümüzde HIV/AIDS toplumda bilindiğinin aksine “ölümcül” bir hastalık olmaktan 

çıkmıĢtır. Burada önemli olan konu bireylerin, tedavilerine aksatmadan ve ömür boyu 

eriĢebilmeleridir
2
, ancak, bu noktada, tedavinin ekonomik yükü hastalar için problemler 

                                                 
1
 Profilaksi; hastalık baĢlamadan önce tedavinin korunma amaçlı olarak hastaya tedavi verilmesi 

iĢlemidir. Hastalık baĢlamadan önce verilen tedavi HIV‟in vücuda yerleĢmesini engellemektedir.  
2
 http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-nedir.html (EriĢim Tarihi: 05.05.2013)  

http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-nedir.html
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yaratabilmektedir. Tedavi masrafları özel sigorta Ģirketleri tarafından 

karĢılanmamaktadır
3
. 

HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin tedavi alması toplum için de önem arz etmektedir. 

BirleĢmiĢ Milletler‟in konu ile ilgili olarak yayımladığı UNAIDS Raporuna göre, tedavi 

HIV/AIDS bulaĢ riskini azaltmaktadır. Tedavi gören bireyler sağlıklı bir yaĢam 

sürmenin yanında hastalığın yayılmasına da engel olmaktadırlar. Yapılan araĢtırmalara 

göre, tedavi gören HIV pozitif bireylerin hastalığı bulaĢtırma riskleri yok denecek kadar 

azdır
4
 

2.2. Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS 

Dünyada HIV/AIDS ortaya çıktığı günden bu yana her milletten milyonlarca kiĢiyi 

etkisi altına almıĢtır. Hastalık etkisi altına aldığı birçok insanın hayatına mal olmuĢtur. 

Salgın ilk çıktığı yıllarda “bilinmeyen” bir virüse bağlı olduğu için toplumda paniğe, 

karıĢıklığa ve korkuya neden olmuĢtur.  

Küresel çapta HIV/AIDS bugün dünyanın her yanından milyonlarca kiĢiyi 

etkilemektedir. BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Küresel 2011 

Raporuna göre, 2010 yılı itibariyle tüm dünyada 34 Milyon insan HIV/AIDS ile 

yaĢamaktadır. Bu sayının yarısından fazlasını kadın ve çocukları oluĢturmaktadır. 

HIV/AIDS‟in günde 7 Bin kiĢiye bulaĢtığı tahmin edilmektedir. Bu sayının %97‟sini az 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde yaĢayan insanlar oluĢturmaktadır. Aynı zamanda 

dünya genelinde tedaviye ihtiyaç duyan bireylerin ortalama olarak yarısı tedaviye 

ulaĢabilmektedir. Tedaviye ulaĢmanın önünde ekonomik, siyasi problemler ve 

önyargılar engel teĢkil etmektedir
5
. Aynı rapora göre; HIV epidemisinin

6
 doruk 

noktasına ulaĢtığı düĢünülen 1999 yılından bu yana, tüm dünyada, yeni enfekte kiĢi 

sayısı % 19‟a düĢmüĢtür. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde yaĢayan ve tedavi ihtiyacı olan 

15 milyon HIV ile yaĢayan kiĢiden bugün 5,2 milyonu tedaviye eriĢimi bulunmaktadır, 

baĢka bir deyiĢle, daha az AIDS sebepli ölüm meydana gelmektedir. 

                                                 
3
 http://pozitifyasam.org/tr/roportajlarimiz-eski/hiv-pozitiflilerin-en-buyuk-sikintisi-pahali-ilaclar.html 

(EriĢim Tarihi: 05.05.2013)  
4
 http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf (EriĢim Tarihi: 11.05.2012) 

5
 http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf (EriĢim Tarihi: 11.05.2012) 

6
 Epidemi: Salgın Hastalık  

http://pozitifyasam.org/tr/roportajlarimiz-eski/hiv-pozitiflilerin-en-buyuk-sikintisi-pahali-ilaclar.html
http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf
http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf
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Tüm dünyada HIV/AIDS yayılım hızı belli bir oranda azalırken, Türkiye‟nin de içinde 

bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2001 yılından bu yana HIV ile 

yaĢayanların sayısı %250 artmıĢtır
7
. 1980‟li yılların baĢında HIV/AIDS salgını yeni 

baĢlarken, HIV ile enfekte olmuĢ erkek sayısı kadın sayısından daha fazlaydı. Ancak 

zaman geçtikçe,   kadın oranı dünyada sürekli olarak artmaktadır. Bugün dünyada 

bireylerin hemen hemen yarısını kadınlar ve genç kızlar oluĢturmaktadırlar. Örneğin, 

Afrika‟da Sahra Güneyi‟nde bireylerin %60‟ı kadınlar ve genç kızlardan oluĢmaktadır. 

Bölgede 15 – 24 yaĢ grubundaki bireylere bakıldığında bunların %75‟i kadınlar ve genç 

kızlardan oluĢmaktadır. HIV salgınının kadınları daha çok etkilemesinin en büyük 

nedeni toplumsal cinsiyet eĢitsizliğidir. Ekonomik güçlüklerden daha çok etkilenen 

kadınlar fuhuĢ gibi yollara baĢvurmakta ve güvenli seks yapmaları engellenmektedir. 

Tüm bunlardan hareketle HIV/AIDS‟in toplumsal olarak dezavantajlı gruplarda daha 

hızlı yayıldığı söylenebilir (PYD, HIV/AIDS Ġnsan Hakları ve Yasalar, 2008:97).  

Küresel çapta alınan tüm önlemlere rağmen HIV/AIDS salgını durdurulamamıĢtır. 

Küresel çapta baĢlatılan kampanyalara ve geliĢmelere rağmen HIV/AIDS yayılımı her 

geçen yıl artmaktadır.  

Türkiye‟de ilk olarak 1985 yılında ilk HIV/AIDS vakası tespit edilmiĢ olup ilerleyen 

yıllarda bu sayı sürekli olarak artıĢ göstermiĢtir. 1992 yılına kadar her yıl 30 civarında 

olan vaka sayısı, 2000‟li yılların baĢından itibaren 150 – 200, 2005 yılından itibaren 300 

– 350, 2010 yılı içinse 650 – 700 yeni hasta sayısı olarak tespit edilmiĢtir. Bu sayılara 

bakıldığında HIV/AIDS‟in Türkiye‟de dünya ortalamasının üstünde bir oran ile 

yayıldığı görülmektedir.
8
 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının her yıl yayımladığı 

verilere göre Türkiye‟de HIV/AIDS yayılımı son yıllarda büyük bir Ģekilde artmıĢtır. 

Özellikle büyük kentlerde HIV/AIDS yayılımı özellikler gençler arasında büyük bir hız 

kazanmıĢtır.  

 

 

 

 

                                                 
7
 http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf (EriĢim Tarihi: 11.05.2012) 

8
 http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSWeb2011_240212.pdf (EriĢim Tarihi: 14.05.2012) 

http://pozitifyasam.org/assets/files/UNAIDS_2011_raporu_tr.pdf
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSweb2011_240212.pdf
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Tablo 1. Türkiye’de Bildirilen AIDS Vaka ve Taşıyıcıların Yıllara göre dağılımı 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  

YILLAR AIDS HIV (+) TOPLAM 

1985 1 1 2 

1986 2 3 5 

1987 7 27 34 

1988 9 26 35 

1989 11 20 31 

1990 14 19 33 

1991 17 21 38 

1992 28 36 64 

1993 29 45 74 

1994 34 52 86 

1995 34 57 91 

1996 37 82 119 

1997 38 105 143 

1998 29 80 109 

1999 28 91 119 

2000 46 112 158 

2001 40 144 184 

2002 48 142 190 

2003 52 145 197 

2004 47 163 210 

2005 37 295 332 

2006 35 255 290 

2007 24 352 376 

2008 49 401 450 

2009 75 453 528 

2010 70 557 627 

2011 80 619 699 

TOPLAM 921 4.303 5.224 
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Türkiye‟de HIV/AIDS artıĢ oranı 2012 yılının ilk 6 ayı kapsayan verilerine göre en 

yüksek artıĢ hızına ulaĢmıĢtır. Türkiye‟de ortalama olarak her yıl 500 kiĢi HIV tanısı 

alırken, 2012 yılının ilk 6 ayında bu sayıya ulaĢılmıĢtır
9
.  

Türkiye‟de HIV/AIDS yayılımındaki artıĢın baĢlıca nedenleri Ģunlardır
10

; 

 Ülke nüfusunun genç olması 

 Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklar konusunda bilginin az olması 

 Turizm sektörünün ülkemizde giderek geliĢmesi 

 Yurt dıĢında yaĢayan Türk vatandaĢlarının sayısının fazla olması 

 Damar içi madde kullanımının artması 

Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen Türkiye‟de HIV/AIDS vakalarının yaĢ ve 

cinsiyete göre dağılımı raporunda da, HIV/AIDS vakalarının Türkiye‟de en çok gençleri 

etkilediği görülmektedir. Ancak tüm bu verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı kabul 

edilmektedir. Ülkemizde sağlıklı cinsellik bilgisinin yeterli olmaması, bireylerde 

HIV/AIDS‟e karĢı test yaptırma refleksinin geliĢmemiĢ olmasından dolayı sayının resmi 

verilerden çok daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. BirleĢmiĢ Milletlere göre 

Türkiye gibi ülkelerde gerçek sayı resmi sayının 20 katıdır
11

. Resmi rakamların gerçek 

sayıları temsil etmemesinin diğer nedenleri ise HIV cinsel yolla alındığında 8-10 yıl 

arasında hiçbir belirti göstermemesi ve kayıt sistemlerinin yeterli çalıĢmamasıdır
12

. HIV 

enfeksiyonuna ülkemizde en sık 20-49 yaĢ arası ve erkeklerde %70, kadınlarda %30 

oranında rastlanmaktadır
13

. 

Tablo 2. 2011 Yılı İtibariyle Türkiye’de Bildirilen HIV/AIDS Vakalarının, Yaş ve 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

                                                 
9
  http://www.kurtarilmisbolge.net/2013/01/turkiyede-hivaids-yaylm-artyor.html (EriĢim Tarihi:    

    27.05.2013) 
10

 http://www.ttb.org.tr/STED/sted1201/aids.pdf?ref=http://jerli.net (EriĢim Tarihi: 19.05.2012) 
11

 http://www.ttb.org.tr/STED/sted1201/aids.pdf?ref=http://jerli.net (EriĢim Tarihi: 19.05.2012) 
12

 http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSWeb2011_240212.pdf (EriĢim Tarihi: 19.05.2012) 
13

 http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSWeb2011_240212.pdf (EriĢim Tarihi: 19.05.2012) 

YAŞ GRUPLARI ERKEK KADIN TOPLAM 

0 19 7 26 

http://www.kurtarilmisbolge.net/2013/01/turkiyede-hivaids-yaylm-artyor.html
http://www.ttb.org.tr/STED/sted1201/aids.pdf?ref=http://jerli.net
http://www.ttb.org.tr/STED/sted1201/aids.pdf?ref=http://jerli.net
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSweb2011_240212.pdf
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSweb2011_240212.pdf
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Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  

Türkiye‟de HIV pozitif bireyler ve yakınları ayrımcılığa uğramaktadır. Ancak bu 

noktada yaĢanan hak ihlalleri ve ayrımcılığı irdelemeden önce ayrımcılığın ne olduğunu 

açıklamak gerekmektedir. Literatürde dört tür ayrımcılıktan söz edilmektedir. Bunlar 

(Gül vd., 2011: 9 -13): 

1. Doğrudan Ayrımcılık: Bir kiĢi veya grubun, ayrımcılığın yasaklandığı 

nedenlerden (dil, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik vs.) birine dayalı olarak 

hak ve özgürlüklerinden aynı benzer konumda olduğu diğer kiĢilerle eĢit bir 

Ģekilde yararlanması ve bunları kullanmasını engelleme ya da zorlaĢtırma niyet 

veya etkisine sahip her türlü fark, dıĢlama, sınırlama ya da tercih.  

2. Dolaylı Ayrımcılık: Herkes için aynı Ģekilde geçerli ve görünüĢte tarafsız olan, 

ancak bazı kiĢi ve gruplar üzerinde diğerlerinden farklı olarak veya diğer 

gruplardan daha fazla olumsuz etkiler yaratan yasal düzenleme, uygulama ve 

tedbirler.  

3. Dolayısıyla Ayrımcılık: Bir kiĢinin kendisi ile bağlantılı baĢka bir kiĢinin 

nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması. 

4. Çoklu Temelde Ayrımcılık: Bir kiĢinin birden çok temelde ayrımcılığa 

uğraması durumu (Gül vd., 2011: 9 -13):. 

HIV/AIDS konusunda yıllarca süren sosyal çalıĢmalar, HIV bulaĢmasının önlenmesinde 

ve hastalığın etkilerinin azaltılmasında insan haklarının önemini ortaya koymuĢtur. 

Ġnsan haklarının korunması ve teĢvik edilmesi HIV enfeksiyonu ile yaĢayan insanların 

sorunlarını azaltmakta, toplumun salgına karĢı verdiği cevabı güçlendirmekte ve halk 

1-4 11 18 28 

5-9 7 11 18 

10-14 6 4 10 

15-19 36 43 74 

20-24 282 260 502 

25-29 504 299 742 

30-34 632 246 811 

35-39 594 158 684 

40-49 795 196 868 

50-59 408 131 503 

60+ 225 49 258 

Bilinmeyen 210 100 304 

TOPLAM 3.729 1.495 5.224 
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sağlığını korumaktadır. Genel olarak insan hakları ve halk sağlığının ortak amacı, 

toplumda yaĢayan herkesin haysiyetini, refahını korumaktır.  

Tüm bunları gerçekleĢtirirken hak ihlaline uğrayanları korumak gerekmektedir. Ġnsan 

hakları açısından bakıldığında HIV/AIDS ve insan hakları birbirlerini tamamlar ve 

güçlendirirler. Zorlayıcı/aĢağılayıcı sağlık uygulamaları bireylerin test olma, 

danıĢmanlık alma ve tedavi olma isteklerini azaltmaktadır. Özellikle HIV ile ilgili 

olarak danıĢmanlık, test, tedavi gibi hizmetleri alırken ayrımcılıkla karĢılaĢmak, kiĢisel 

bilgilerin gizliliğinin sağlanmaması, bireylerin tanı alma ve tedavi olma konusunda 

isteklerini kırmaktadır.  

Ġnsan haklarının korunması ile etkili HIV programları arasındaki bağlantıyı ortaya 

koyan bir diğer gerçek de, HIV vakalarının ya da yayılımının bazı topluluklarda daha 

fazla olmasıdır. Salgının doğasına ve her ülkedeki yasal, sosyal ve ekonomik koĢullara 

bağlı olarak salgından en fazla etkilenen gruplar toplum içerisinde dezavantajlı olan 

bireylerden oluĢmaktadır. Bunları; kadınlar, çocuklar, yoksullar, azınlıklar,  göçmenler, 

ülke içinde göç etmeye zorlanmıĢ gruplar, özürlüler, mahkumlar, seks iĢçileri, 

erkeklerle seks yapan erkekler ve damar içi madde kullananlardır (P.Y.D., HIV/AIDS 

Ġnsan Hakları ve Yasalar, 2008:2).  

Toplumda ayrıca HIV/AIDS ile yaĢayan bireylere karĢı birçok yanlıĢ bilgiler, önyargılar 

ve mitler bulunmaktadır. Önyargılar HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin sağlık, eğitim 

gibi hizmetlerden yararlanırken ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmaktadır. Aynı 

zamanda HIV pozitif bireylerin bu önyargılar nedeniyle çalıĢma hakları ellerinden 

alınmakta ve sosyal hayattan dıĢlandıkları görülmektedir. Ayrımcılık HIV pozitif 

bireylerin tedavi olmalarına engel olmaktadır. Aynı zamanda toplumdaki bireylerin test 

yaptırarak kendi HIV statülerini öğrenmeleri ve HIV‟in yayılımının engellenmesini 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

Tarih boyunca tüberküloz ve kanser gibi toplumun “tehlikeli” gördüğü hastalıklar tıbba 

olan inancı azaltmıĢ be toplum içerisinde panik oluĢmasına neden olmuĢtur. (Sontang, 

2005:5-6) Bu noktada AIDS ile ilgili olarak toplumda çeĢitli metaforlar oluĢturulmuĢtur. 

AIDS toplumda “ĢeytanileĢtirilmiĢ” ve “kusur” hastalara yüklenmiĢtir. (Sontang, 

2005,105) Bireyin kansere yakalanması etrafındaki insanlar tarafından kendisinin 

“güvenli olmayan” bir davranıĢ sergilediği ve bu davranıĢın sonunda bu noktaya geldiği 



17 

 

Ģeklinde yorumlanır. Örneğin düzgün beslenmemek, kimyasallar ile temas halinde 

olmak. Günümüzde kalp hastalıkları bile “hayat tarzında” yapılan “hataların” bir sonucu 

olarak yorumlanmaktadır.  

AIDS‟te benzer Ģekilde bireyin “güvenli olmayan” davranıĢları sonucunda geldiği bir 

nokta olarak yorumlanır. Bu davranıĢlar çoğunlukla “seks düĢkünlüğü” veya “ahlaksız 

davranıĢlar” içinde bulunmak ile tarif edilir. AIDS gibi cinsel yolla bulaĢan bir hastalığa 

yakalanan kiĢi bu durumda toplumda yargılanmayı ve dıĢlanmayı “hak etmiĢ” olarak 

kabul edilmektedir. Sebebi cinsel “kusurlara” bağlanan hastalıklar toplum için bir korku 

doğurur ve garip, bilimsel olmayan bulaĢma fantezilerinin ortaya çıkmasına neden olur. 

Örneğin benzer Ģekilde A.B.D. donanmasında frengi bulaĢması korkusu yüzünden 

gemilerdeki tokmaklı kapılar kaldırılmıĢ, yerine askerlerin temas etmesini 

gerektirmeyen açılır – kapanır kapılar konmuĢtur (Sontang, 2005:121-123).  

AIDS tüm bu yönleri ile toplumda “sert bir ölümü” temsil etmektedir. Ve diğer 

hastalıklardan farklı olarak bireyin kendisine yeni bir kimlik edinmesini sağlamaktadır. 

Kalp lrizi gibi hastalık geçirmiĢ insanların aksine HIV pozitif bireyler artık “öteki” 

olarak toplumda yerini alır. AIDS “utanç duygusu uyandıran” diğer hastalıklar gibi 

bireylerin hep sır olarak saklaması gereken bir hastalıktır (Sontang, 2005:133-136).  

Türkiye‟de HIV/AIDS‟e yönelik yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak HIV 

pozitif bireylerin hakları, hasta hakları ve ilgili insan haklarına iliĢkin ulusal ve 

uluslararası mevzuattaki ilgili maddeler ile koruma altındadır (P.Y.D. Pozitif YaĢamak, 

2010:100). 

Ancak Anayasamızın Genel Esaslarının belirlendiği Birinci Kısımdaki önemli 

maddelerden biri “Kanun Önünde EĢitlik” maddesidir. Bu madde herkesin, dil, ırk, 

renk, cinsiyet, siyasi düĢünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin 

kanun önünde eĢit olduğunu belirtir. Bu madde, hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye ya da 

sınıfa ayrıcalık tanınamayacağını, herkesin bu haklardan eĢit biçimde yararlanacağını 

vurgular (P.Y.D. AIDS, Ġnsan Hakları ve Yasalar, 2008:16).  

Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye‟nin HIV/AIDS konusunda en büyük problemlerden 

biri kamuoyunda HIV/AIDS konusunda oluĢan önyargılar ve ayrımcılık ve nefret 

suçlarıdır.  
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Nefret suçları ise belli bir ortak karakteristiği taĢıyan bireylere ve onların mülklerine 

yönelik önyargılarla iĢlenmiĢ suçlara Nefret Suçu denir. Nefret Suçları dünya 

çapında baĢta etnik, ulusal ve dini kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

temelli olmak üzere; sağlık durumu, zihinsel ya da fiziksel engellilik, toplumsal statü, 

siyasi veya felsefi görüĢ, eğitim durumu gibi özelliklere yönelik olarak da 

iĢlenmektedir. Bu suçlar taciz veya hakaretten, mülk ve eĢyalara zarar vermeye, okul 

veya iĢyerinde zorbalıktan kundaklama ve cinayete kadar varabilmektedir
14

. 

HIV/AIDS ile yaĢayan
15

 bireyler için, sadece sağlık sorunları nedeniyle kendilerini 

etkileyen büyük/küçük bütün ayrımcılıklar “Nefret Suçu” olarak değerlendirilmektedir 

(Ġnceoğlu: 2012,326).  

HIV/AIDS konusunda toplum ölüme yol açabilen bir virüs olarak algılandığından 

irrasyonel korkulara ve paniğe yola açabilmektedir. HIV/AIDS‟in bu noktada sosyal 

yapısı onu modern tarihin en damgalayıcı tıbbi konularından biri haline getirmiĢtir. Bu 

anlamda HIV/AIDS bireyler için bulaĢıcı bir hastalıktan çok daha fazlasını ifade 

etmektedir. Bu noktada toplum önyargılı hareket edebilmekte, HIV/AIDS ile yaĢayan 

bireylere yönelik hak ihlallerinde bulunabilmektedir.  

HIV enfeksiyonuna iliĢkin oluĢan önyargıların birçok nedeni vardır. Bunlar; HIV‟in 

bulaĢma yolları hakkında yanlıĢ bilgilendirilme, HIV bulaĢmasına neden olan cinsel 

davranıĢlar ve damar içi madde kullanımı, hastalık ve ölümle ilgili korkular olarak 

sıralanabilir. Bu noktada toplumsal damgalamalar Ģunlara neden olmaktadır
16

.  

 Toplumsal damgalar HIV ile yaĢayan kiĢiler için potansiyel bir stres kaynağıdır, 

 ĠçselleĢtirilmiĢ damgalama psikolojik strese yol açan bir baĢka faktördür, 

 Sosyal desteğin kaybedilmesi, yalıtma duygusu ve terk edilme korkusu yaĢamı 

tehdit eden hastalıklara eĢlik etmektedir, 

 HIV bağlantılı damgalama insanların vermek istedikleri sosyal desteği olumsuz 

yönde etkilemektedir, 

                                                 
14

  http://nefretme.net/page/nefret-suclari-yasasi-istiyorum (EriĢim Tarihi: 15.05.2013) 
15

  HIV ile YaĢayan:  bireyleri olduğu kadar,  bireylerin yakın çevrelerindeki kiĢileri de kapsayabilir.    

    Örneğin; aile, sevgili, iĢ arkadaĢı vs.  
16

 http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/sosyal.shtml  (EriĢim Tarihi: 15.06.2013) 

http://nefretme.net/page/nefret-suclari-yasasi-istiyorum
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/sosyal.shtml
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 Damgalama ulaĢılabilir sosyal destekleri olumsuz yönde etkilemekle birlikte 

sosyal destek algısını da etkilemektedir. 

Dünyada HIV/AIDS ile ilgili en önemli sorunun “inkâr, damgalama ve ayrımcılık 

üçgeni” olduğu kabul edilir. Ġnkâr kısmında bireylerin bilgi eksikliği nedeni ile enfekte 

olabileceklerini kabul etmemeleri gelir. Bu noktada bireyler HIV/AIDS ile ilgili olarak 

önlem almazlar ve kendilerinin de HIV ile enfekte olabileceklerine inanmazlar. Örneğin 

HIV‟i dünyada en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Haiti‟de ergenlerin %90‟ı HIV 

ile enfekte olabileceklerine inanmamakta veya bu konuda çok düĢük bir risk olduğuna 

inanmaktadırlar.  

HIV‟i bu noktada inkâr etmek, hem kiĢisel hem de toplumsal düzeyde bir eylemdir. 

YanlıĢ bilgiler ve gerekli eğitimin verilmemesinden dolayı HIV/AIDS hep 

“baĢkalarının” veya “ötekilerin” sorunu olarak görülmektedir. Aynı Ģekilde inkâr 

mekanizması içerisinde bulunanlara göre HIV/AIDS toplumda “ahlaksız” ve “sapkın” 

insanların hastalığı olduğu inancı yer alır. Ġnkâr aynı zamanda toplumda HIV pozitif 

bireylerin kendilerinden ve toplumdan uzaklaĢmalarına neden olur. Toplumun 

HIV/AIDS‟e verdiği tepki bazı durumlarda aĢırı olabilmektedir.  

UNICEF tarafından yayımlanan raporun Ukrayna kısmına göre Ukrayna halkı “seks 

iĢçileri ve uyuĢturucu kullananlar toplumun sapkın unsurlarıdır… HIV/AIDS ahlaksız 

bir hastalıktır” Ģeklinde düĢünmektedir. Buna benzer tutumlar tüm dünyada yaygındır. 

Ġngiltere‟de yapılan bir araĢtırmaya göre halkın %57‟si korunmasız cinsel iliĢki yoluyla 

enfekte olan kiĢilerin içinde bulunduğu durumun “kendi suçları” olduğunu 

düĢünmektedir. Amerikan halkının %20‟sine yakını ise cinsel yolla ve uyuĢturucu 

kullanımı yoluyla enfekte olanların bu durumu “hak ettiklerini” düĢünmekte olduğunu 

göstermektedir. Bu durum ilerleyerek toplumlarda resmi ve gayri resmi Ģekillerde 

ayrımcılığa neden olmaktadır.  

Enfekte olmuĢ kiĢiler veya risk altındaki bireyler, içinde yaĢadıkları toplumlar 

tarafından dıĢlanmaktadırlar. Ayrımcılık ve damgalamanın en büyük sonucu 

“toplumdan uzaklaĢtırma” olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin bu noktada çocuklar 

okullardan uzaklaĢtırılmakta, HIV pozitif bireylerin sağlık hizmetlerine eriĢimi 

engellenmekte ve iĢlerine son verilmektedir. UNAIDS‟e göre bu inkar, damgalama ve 
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ayrımcılık üçgeni “HIV/AIDS‟in yayılımını önleme, bu hastalıkla yaĢayan bireylere 

destek ve sağlık hizmet sağlama konusundaki en büyük engellerdir.”
17

. 

I-base‟e göre; toplumda yaygın olan  “inkar, damgalama ve ayrımcılık” üçgeni 

yüzünden çoğu birey HIV tanısını, AIDS aĢamasına geldikten sonra almaktadır. Birçok 

birey bu bağlamda HIV/AIDS statüsünü çok geç öğrenmekte, sağlık durumları 

hastaneye yatmasını gerektiren bir tabloya dönüĢtüğünde öğrenmektedir. HIV/AIDS 

konusunda geç tanı almak bireyin sağlığına zarar vermektedir. Bireyler bu gecikme 

yüzünden bazı durumlarda geri dönüĢü olmayan bir sağlık tablosu ile 

karĢılaĢabilmektedirler (i-base, 2010: 16) 

Türkiye‟de Pozitif YaĢam Derneği,
18

 01.01.1985 ile 01.06.2007 yılları arasında 

HIV/AIDS alanında yaĢanan hak ihlallerinin tespiti için bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢma 

ilgili tarihlerde medyada yaĢanan hak ihlalleri, PYD
19

 ile bağlantı kuran bireyler, AIDS 

SavaĢım Derneği‟ne iletilen Ģikâyetler, HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin hayatlarını 

anlattığı kitaplardan,  e – posta grubuna
20

 yazılan Ģikayet maillerinden, PYD çalıĢanları 

ve danıĢanlarına aktarılan bilgilerden elde edilmiĢtir. 103 kiĢiden alınan bilgilere göre, 

Türkiye‟de yaĢanan hak ihlalleri ve oranları Tablo 3‟de verilmiĢtir (P.Y.D., HIV/AIDS 

Ġnsan Hakları ve Yasalar, 2008:40).  

Tablo 3. Türkiye’de HIV/AIDS Alanında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri 

Ayrımcılık Türü Başvuru 

Sayısı  

Ayrımcılık yasağı ihlâli   76 

Tıbbi gereklilik dıĢında, kiĢisel bilgilerin gizli tutulmasının ihlâli 53 

Tıbbi özen hakkı, tıbbi bakım (Modern tıbbi bilgi ve teknolojinin 

gereklerine uygun)  hakkı ihlâli 

45 

Özel hayatın, aile yaĢantısının gizliliği (mahremiyet) hakkı ihlâli 44 

Sağlık hizmetlerine ulaĢma, adalet ve hakkaniyete uygun olarak 

yararlanma hakkı ihlâli   

29 

KiĢinin vücut bütünlüğüne ve diğer kiĢilik haklarına saygı ihlâli 13 

Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı ihlâli 10 

ÇalıĢma Hakkı ihlâli 10 

                                                 
17

 http://www.kff.org/hivaids/upload/The-Media-and-HIV-AIDS-Making-a-Difference.pdf (EriĢim 

Tarihi: 02.04.2012) 
18

  Pozitif YaĢam Derneği: Türkiye‟de HIV/AIDS ile yaĢayan bireylere ve yakınlarına her alanda destek 

sağlayan, toplumun HIV/AIDS konusunda bilinçlenmesini sağlayan ve hak ihlallerini engellemeyi 

amaçlayan bir dernektir.  www.pozitifyasam.org 
19

   PYD: Pozitif YaĢam Derneği  
20

  Türkiye: Türkiye‟de HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin kurduğu haberleĢme, tedavi yöntemleri ve sosyal 

paylaĢımı içeren bir e – posta grubu. http://groups.yahoo.com/group/hivpozitif/ 

http://www.kff.org/hivaids/upload/The-Media-and-HIV-AIDS-Making-a-Difference.pdf
http://www.pozitifyasam.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgroups.yahoo.com%2Fgroup%2Fhivpozitif%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdLl9Rbg593SB4Ltqx_3xwRSi1sg
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Ġnsan haysiyetine yakıĢır Ģekilde herkesin hasta haklarından 

faydalanabilme hakkı ihlâli 

9 

YaĢam hakkının ihlâli   8 

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında bedeni ruhi ve sosyal yönden tam bir 

iyilik hali içinde yaĢama hakkı ihlâli 

7 

Serbest DolaĢım Hakkı ihlâli 4 

Herkesin yaĢama,  maddi manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkı 

ihlâli 

4 

Eğitim ve öğrenim hakkı ihlâli 4 

Güvenlik hakkı ihlâli 3 

ĠĢkence yasağı ihlâli 3 

Doktorunu kurumunu seçme ve nakil hakkı ihlâli 2 

Hizmetin sağlık kurum ve kuruluĢu dıĢında verilmesi hakkı ihlâli 2 

Etkili Ġç Hukuk yoluna baĢvurma hakkı ihlâli 2 

EĢitlik hakkı ihlâli 2 

Tıbbi müdahalede hastanın rızası hakkı (aydınlatılmıĢ onam)  ihlâli 2 

Meslek sırrını açıklama yasağı ihlâli 1 

Aile Kurma hakkı ihlâli 1 

Seyahat hakkı ihlâli 1 

Usulüne uygun biçimde tıbbi bilgi verme yükümlülüğünün ihlâli 1 

Keyfi yakalanma, tutuklanma yasağı ihlâli 1 

Raporlanan hak ihlâlleri (TOPLAM) 337 

Kaynak: PYD, HIV/AIDS Ġnsan Hakları ve Yasalar, 2008:40 

Tabloda görülen hak ihlalleri ile ilgili terimlerin açılımı Ģu Ģekildedir:  

 Çalışma Hakkı İhlali: KiĢinin HIV pozitif olması nedeniyle iĢten 

çıkarılması.  

 Eğitim Öğrenim Hakkı İhlali:  kiĢilerin eğitim sürecinde yok sayılması
21

. 

Tüm bu noktalardan hareketle Türkiye‟de HIV/AIDS komsunda toplumun 

bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Toplumdaki nefret suçları ve yanlıĢ bilgiler 

HIV/AIDS‟ın daha hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Bu konuda toplumun her 

kesimine gerekli eğitimin verilmesi önemlidir  (Ġnceoğlu, 2012:332). 

2012 yılında Washington‟da yapılan AIDS 2012 konferansının konusu salgının tüm 

dünyada durdurulması için yapılması gerekenler olmuĢtur. Konferans tüm dünya 

çapında konuya iliĢkin en önemli uluslararası etkinliklerden biri olarak gösterilmektedir. 

2012 AIDS konferansında içinde bulunduğumuz çağda, olası bir aĢı ve ilaçlar ile 

                                                 
21

 http://www.ntvmsnbc.com/id/24950744/  (EriĢim Tarihi: 28.06.2012) 

http://www.ntvmsnbc.com/id/24950744/
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salgının artık durdurulabileceği vurgulanmıĢtır. Konferanstan çıkan bildiriye göre 

aĢağıdaki unsurlar yapılırsa tüm dünyada salgın durdurulabilir
22

:  

 Küresel fon sağlayıcıları ve hükümetler konuya finansal desteklerini artırmalı 

 Önleme, tedavi ve bakım hizmetleri, özellikle HIV bulaĢma riskinin daha 

yüksek olabileceği grupların insan hakları gözetilerek sağlanmalı 

 Damgalama, ayrımcılık, cezalandırma ve insan hakları ihlallerine son verilmeli, 

 Tüm dünyada test, danıĢmanlık ve destek hizmetleri artırılmalı 

 Tüm hamile ve çocuklu HIV pozitif kadınların tedavi alması garanti edilmeli, 

 Tedaviye eriĢim yaygınlaĢtırılmalı 

 Çoğu zaman HIV ile eĢlik eden tüberkülozun tanı ve tedavisi yaygınlaĢtırılmalı 

 AĢı ve yeni tedavi yöntemlerine yönelik araĢtırmalar üzerinde yoğunlaĢmalı 

 HIV'den etkilenen tüm insanların, konu ile ilgili çalıĢmalara etkin biçimde 

müdahil olmaları sağlanmalıdır.  

2.3.1. Hak ihlalleri ve medya 

Temel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de medya mensuplarına HIV/AIDS 

salgınının durdurulması ve HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin sorunlarının önlenmesi için 

büyük roller düĢmektedir. Medyanın sorumlu bir yayıncılık anlayıĢını benimseyerek 

yayın yapması, toplumun konuya duyarlı bir hale gelmesini sağlamaktadır. Medya 

yayınları ile hem HIV pozitif bireylere yönelik ayrımcılığı durdurabilir hem de toplumu 

bilgilendirerek salgının yayılmasını durdurabilmektedir
23

. 

HIV/AIDS konusunda medya toplumda eğitim kadar önemli bir rol oynamaktadır. 

Dünyanın birçok yerinde medya HIV/AIDS salgınını durdurmak için eğitici yayınlar 

yapmaktadır. ABD‟de yapılan ulusal bir çalıĢmaya göre halkın %72‟si HIV/AIDS 

konusunda televizyon, radyo ve gazeteyi en temel bilgi kaynağı olarak görmektedir. 

ÇalıĢma BirleĢik Krallık ve diğer ülkelerde de yapılmıĢ ve benzeri sonuçlar alınmıĢtır. 

Hindistan‟da yapılan bir çalıĢma ise HIV/AIDS hakkında televizyon halkın %70‟ine 

göre en temel bilgi kaynağıdır. Ancak tüm dünyada kamuoyu oluĢturma konusunda en 

temel göreve sahip olan medyanın bu rolünü etkili bir Ģekilde yerine getirmediği 

görülmektedir. Örneğin BirleĢmiĢ Milletler‟in 40 ülkeyi kapsayan 2001‟deki 
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 http://www.2endaids.org/read.html (EriĢim Tarihi: 11.06.2012) 
23

 http://www.ifj.org/assets/docs/117/252/83d8475-9cb28fc.pdf (EriĢim Tarihi: 19.06.2012) 

http://www.2endaids.org/read.html
http://www.ifj.org/assets/docs/117/252/83d8475-9cb28fc.pdf
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çalıĢmasına göre, 15-24 yaĢ arası gençlerin büyük bir çoğunluğunun HIV‟in bulaĢma 

yolları hakkında yanlıĢ bilgilere ve mitlere sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda 

ĢaĢırtıcı bir Ģekilde araĢtırmaya katılan gençlerin önemli bir kısmı HIV‟i hiç 

duymadıklarını ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmanın 21 Afrika ülkesine dayanan kısmında 

ise, risk altında bulunan kadınların %60‟ı HIV‟in nasıl yayıldığını bilmediğini ortaya 

koymuĢtur. Aynı araĢtırmanın Avrupa ayağında elde edilen bulgular dünyanın diğer 

kısımlarındakilerden farklı değildir. Ukrayna‟daki genç kadınların sadece %10‟u 

HIV‟den nasıl korunulabileceğini bildiği ortaya çıkmıĢtır.
24

. 

UNAIDS ve The Henry J. Kaiser Family Vakfı tarafından 2004 yılında yayımlanan 

“Medya ve HIV/AIDS: Bir Fark Yaratmak” isimli kitapçıkta
25

 gazetecilerin HIV/AIDS 

konusunda yapması gerekenler sıralanmaktadır. Bu kitapçığa göre gazeteciler, toplumda 

HIV/AIDS‟in engellenmesi ve konuyla ilgili olarak toplumda yaĢanan ayrımcılığın 

önüne geçilmesi noktasında medyaya düĢen görevler Ģunlardır: 

 Konuyu gündeme getirme 

Medyanın HIV/AIDS konusundaki en büyük rolü bu konuyu iletiĢim kanallarında 

tartıĢmaya açmaktır. HIV/AIDS ile ilgili eğlence programları, risk altında bulunan 

kiĢilere ulaĢmada baĢarılı sonuçlar yakalamaktadır. Bu konudaki araĢtırmalara göre; 

Tazanya radyosunun 1993 yılında yayımlamaya baĢladığı bir radyo dizisinin bu konuda 

medyanın nasıl önemli role sahip olduğunu bir kez daha göstermiĢtir. Radyoda 

yayımlanan HIV/AIDS‟i konu alan Twende na Wakati adlı programı dinleyenlerin 

%65‟i HIV/AIDS hakkında bir baĢkası ile konuĢtuğunu bildirmiĢtir. Ayrıca 10 kiĢiden 

8‟i, bu programdan sonra HIV yayılımını önlemek için önlem almıĢtır.  

 Destekleyici Bir Ortam Sağlama: 

Kitle iletiĢim araçları, toplumun sessiz kaldığı HIV/AIDS hakkında bireylerin 

konuĢmasını sağlayabilir. Medya aynı zamanda bireylerin kendilerini bu hastalıktan 

korumak ve gerekli davranıĢ değiĢikliklerini gösterme konusunda teĢvik edebilir. Bu var 

olan toplumsal normlar ve değerler ile mücadele anlamına gelebilir. Ancak bu konuda 

yapılan çalıĢmalar medya etkisi ile toplumda birçok değiĢimin yaratılabileceğini 
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göstermektedir. Örneğin Hindistan‟da Tinka Tinka Sukhadlı radyo programı, bazı 

köylerin yüzyıllardır süren kızların baĢlık parası ile evlendirilmesi geleneğini 

bırakmalarına neden olmuĢtur. Ayni Ģekilde dünyanın birçok yerinde HIV/AIDS 

hakkında yapılan yayınlar olumlu sonuçlar vermiĢtir. Bütün bu örnekler medyanın 

HIV/AIDS konusunda medyanın topluma destek olabileceğini göstermektedir.  

 

 Damgalama ve Ayrımcılığı Kırma  

HIV nedenli damgalama ve ayrımcılık, salgından korunma ve yayılımını durdurma 

konusundaki en büyük engellerdir. Birçok medya kampanyası bu konuda önyargıları 

kırma hedefine odaklanmıĢtır ve toplumu HIV ile enfekte olmuĢ veya virüsten dolayı 

zarar görmüĢ kiĢiler ile dayanıĢma içinde olama konusunda cesaretlendirmiĢtir. Güney 

Afrika‟da yayımlanan Susam Sokağı adlı program HIV nedenli damgalama ve 

ayrımcılıkla mücadele için geç olmadığı mesajını halka iletmiĢ ve baĢarılı sonuçlar 

almıĢtır.  

 HIV/AIDS Hizmetlerini Teşvik Etme 

Medya Hükümet ve Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliğine giderek toplumda kondom 

dağıtımı, danıĢmanlık, test merkezleri ve tedavi destek merkezlerini desteklemelidir. Bu 

kuruluĢlar hem HIV ile yaĢayan bireylere hem de risk altındaki gruplara ulaĢmada ve 

onları bilgilendirmede önemli bir role sahiptirler.  

 Eğitim ve Eğlence 

HIV/AIDS konusunda medyanın etkili bir Ģekilde halka ulaĢabilmesi için verdiği 

mesajların hem eğlendirici hem de eğitici olması gerekmektedir. Bu iki nokta medya 

için en önemli amaç olmalıdır.  

 Toplumun Bilgisini Güncel Tutma 

HIV/AIDS konusunda bireyler sürekli olarak konu ile ilgili geliĢmeleri takip edemezler. 

Bu noktada medya yaptığı yayınlar ile halkın konu ile ilgili olarak bilgisini ve ilgisini 

sürekli olarak en üst düzeyde tutması gerekmektedir.  

 HIV/AIDS Konusunda Liderlerin Önüne Bir Aksiyon Takvimi Koyma  
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Medya toplumdaki liderlerin önüne HIV/AIDS konusunda bir aksiyon planı 

oluĢturmaları ve bu planı uygulamaları için bir takvim koymalıdır. UygulanmıĢ bütün 

baĢarılı kampanyaların arkasında bu Ģekilde bir medya desteği vardır
26

. 

Medya toplum içerisinde sosyalleĢme, toplumsal değerlerin inĢası, neyin “iyi” neyin 

“kötü” olduğu konusunda kilit bir rol oynamaktadır. Bu yönü ile çocuklar, gençler ve 

yetiĢkinler için örnek olmaktadır (Ġmançer, 2006:2). 

Bu noktada insan haklarının temel bir tanımını yapmak gerekmektedir. Mclntyre‟a göre 

insan hakları Ģiddet, korku ve açlıktan arınmaktır. Herkese eĢit ve adaletli davranmak ve 

insani değerlere saygı duymaktır. Pratikte insan haklarının uygulanıp uygulanmadığını 

gözlemek için toplum bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyar. Bu noktada sivil 

toplum örgütleri ve medya insan hakları ihlali yapılmasını önlemek, denetlemek ve 

halkı bu yönde bilinçlendirmek için önemli bir rol üstlenirler (AlankuĢ vd. 2007:167).  

Medya kuruluĢları, toplumda ırk, etnik köken ve dini inanç temelinde tanımlanan 

kültürel çeĢitliliklere sahip grupların, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer verilmiĢ 

ve koruma altına alınmıĢ, var olma ve kendini ifade etme hakkını gerçekleĢtirebilmesi, 

bu grupların ayrımcılığa uğramaksızın, toplumsal barıĢı güçlendirme yönünde temsili 

için iyi niyetle ve üst düzeyde çaba göstermeyi bir görev bilmelidir
27

. 

Türkiye‟de HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin yoğun olarak hak ihlali yaĢadıkları bir 

diğer alan ise medyadır. Pozitif YaĢam Derneğinin Aralık 2010‟da yayımladığı Ağustos 

2008 ve Aralık 2009 dönemine ait Türkiye‟de YaĢayan KiĢilerin YaĢadıkları Hak 

Ġhlalleri raporuna göre HIV pozitif bireylerin yaĢadıkları hak ihlallerinin %15‟i medya 

aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Medyada aracılığıyla gerçekleĢen hak ihlalleri; bilgilerin 

gizliliği, mahremiyet haklarının korunmaması, HIV pozitif kiĢilerin deĢifre edilmesi, 

yanlıĢ mesajlar içeren haberlerin yapılmasıdır
28

. 

Geçen yıllar içerisinde yapılan çalıĢmalar ile medyada olumlu geliĢmeler olmasına 

karĢın hala çok yoğun bir Ģekilde HIV/AIDS ile yaĢayan bireylere yönelik hak ihlalleri 

yaĢanmaktadır. Konu ile ilgili olarak haber yapan gazetecilerin HIV/AIDS konusunda 

                                                 
26

 http://www.kff.org/hivaids/upload/The-Media-and-HIV-AIDS-Making-a-Difference.pdf (EriĢim 

Tarihi: 21.02.2012) 
27

 http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-society-media-and-diversity-culture.pdf (EriĢim Tarihi: 

01.03.2012) 
28

http://pozitifyasam.org/assets/files/Hak_ihlalleri%20Raporu_kasim2010.pdf (EriĢim Tarihi: 11.01.2012) 

http://www.kff.org/hivaids/upload/The-Media-and-HIV-AIDS-Making-a-Difference.pdf
http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-society-media-and-diversity-culture.pdf
http://pozitifyasam.org/assets/files/Hak_ihlalleri%20Raporu_kasim2010.pdf


26 

 

yeterli bilgiye sahip olmadığı, bulaĢ yolları ile ilgili olarak yanlıĢ bilgilendirme yaptığı, 

terminolojiyi doğru kullanmadıkları ve çoğu zaman HIV/AIDS‟in sadece belli toplumda 

“marjinal” olarak algılanan gruplara ait bir hastalıkmıĢ gibi göstermektedirler. Gerek 

yazılı gerek görsel medyada kiĢisel bilgilerin ve ad soyadı gibi bilgilerin açıkça ifĢa 

edildiği ve kiĢisel bilgilerin gizliliği hakkının ihlal edildiği sıkça görülen bir durumdur.  

Örneğin, 2009 yılı içerisinde HIV ile enfekte olan bir çocuğun tüm kiĢisel bilgilerinin 

medyada açıkça belirtilmesi çocuğun ailesini zor duruma sokmuĢ, toplum tarafından 

dıĢlanmalarına sebep olmuĢ ve aile köy dıĢında bir yerde yaĢamak zorunda kalmıĢtır. 

Ġlerleyen günlerde çocuğun ebeveynleri iĢten atılmıĢ ve çocuğun tedavisi bu durumdan 

olumsuz etkilenmiĢtir. Medyada yaĢanan hak ihlalleri HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin 

geleceklerini, tedavilerini, kariyerlerini tümüyle olumsuz etkilemektedir. Bu hassas 

konuda gazetecilerin gerekli HIV/AIDS ve etik eğitimlerini alarak haber yazmaları 

önemlidir
29

. Medya mensuplarının bu konuda terminolojiyi öğrenmeleri ve doğru bir 

biçimde kullanmaları gerekmektedir
30

. Konu ile ilgili olarak medya mensuplarına 

gerekli destek sağlanmalıdır
31

. 

Türkiye‟de medyada HIV/AIDS konusunda yaĢanan hak ihlalleri Ģu Ģekilde 

sınıflandırılabilir: 

 Görsellik ve Doğru Bilgi: 

HIV ve AIDS ile ilgili haber içeriklerinde kullanılan kan, cinsellik, kasları erimiĢ 

(özellikle siyahi ırk), soluk benizli hasta insanlar, yüzü görünmeyen varlıklar ve ölümü 

çağrıĢtıran görseller, mevcut önyargıları desteklemekte ve arttırmaktadır.  HIV ile 

yaĢayan kiĢilere yönelik önyargıları besleyen baĢlık, haber ve görseller onların 

damgalanarak daha fazla ayrımcılığa uğramalarına ve toplumun HIV/AIDS‟e 

kulaklarını kapamasına sebep olmaktadır. HIV yayılımının baĢlıca nedenlerinden biri 

korku dilinin, doğru ve çağdaĢ bilgilere eriĢimin önünde engel oluĢturmasıdır. Yapılan 

haberlerde olumsuz görsellerin yanı sıra, HIV/AIDS  ile ilgili terminolojinin doğru 

kullanılmadığını, en önemlisi de HIV‟in bulaĢ yolları ile ilgili yanlıĢ bilgilendirmeler 
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yapıldığını görülmektedir. Haberlerde yer aldığının aksine günümüzde Dünya Sağlık 

Örgütü‟nün kronik hastalıklar listesinde olan HIV, 1996‟dan bu yana baĢarılı tedaviler 

ile sağlıklı ve kaliteli bir yaĢam sürmeyi mümkün kılmaktadır. Karanlık ve korkutucu 

görüntülerle, yanlıĢ bilgilerle HIV/AIDS ile savaĢılamadığı bilinmektedir. Olumsuz 

tutum yerine doğru ve pozitif haberler kullanılması HIV/AIDS mücadelesine güç 

katmaktadır
32

. 

 Kişisel Bilgilerinin Deşifre Edilmesi 

Her ne kadar evrensel ve ulusal gazetecilik ilkeleri, basın etik ilkeleri olmasına karĢın 

birçok haberde kiĢisel bilgiler ilgili kiĢinin rızası dıĢında deĢifre edilmektedir. Gerek 

yazılı gerek görsel medyada; kiĢisel bilgilerin, ad ve soyadı dahil olmak üzere, yüzünün 

tanınacak biçimde açıkça ifĢa edilmesi ve kiĢisel bilgilerinin gizliliği hakkının ihlal 

edilmesi yine medyada sıkça görülen bir durumdur. Bir kiĢinin tıbbi bilgileri ve 

özellikle HIV pozitif olduğunun açıklanması Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak 

tanımlanmaktadır. Aynı zamanda tıbbi tanı bilgisinin açıklanması taraf olduğumuz 

Avrupa Ġnsan hakları SözleĢmesi'nin 8.maddesi, Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi 

17.maddesi, Biyotıp SözleĢmesi'nin 10.maddesine de aykırılık oluĢturmaktadır. Bir 

kiĢinin, kiĢisel bilgilerini meslekleri gereği öğrenen (medya mensubu, muhtar, sağlık 

personelinin veya emniyet görevlilerin) tıbbi zorunluluk ve hâkim kararı olmaksızın 

açıklaması Türk Ceza Kanunu‟nun ilgili maddeleri uyarınca suç teĢkil etmektedir. Tüm 

kurum/kuruluĢ ve ilgili – ilgisiz yetkililerin tıbbi bilgilerin gizliliği konusunda gerekli 

özeni göstermesi gerekmektedir. Aksi durumda hukuksal ve cezai sorumluluğu 

doğmaktadır
33

. 

 Yanlış Bilgi 

Pozitif YaĢam Derneği‟nin 2007 yılında Türkiye‟deki üniversite öğrencilerine yönelik 

yürüttüğü anket çalıĢmasına göre gençlerin %35‟i HIV/AIDS konusunda medyayı 

birincil bilgi kaynağı olarak görmektedir. Ancak medyada yer alan haberlere 

bakıldığında HIV/AIDS ile ilgili birçok yanlıĢ bilginin yer aldığı görülmektedir. Ankete 

katılan öğrencilerin HIV/AIDS hakkında yanlıĢ bilgilere sahip olduğu görülmektedir. 
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Buna göre medya HIV/AIDS konusunda yanlıĢ bilgileri halkın medya aracılığı ile 

edindiği ve medyanın bu yanlıĢ bilgileri yaydığı söylenebilir
34

. 

 

 

 Nefret Söylemi 

Türkiye‟de yaĢanan bir diğer problem ise medyanın yaptığı haberler ile nefret söylemini 

oluĢturması ve yaymasıdır. Türkiye‟de ana akım medya yaptığı haberlerde kullanılan 

dilde HIV pozitif bireyler ötekileĢtirilmekte, toplumda varlıkları tehlikeli bir durum gibi 

gösterilmektedir. Bu durumda medya HIV pozitif bireylere yönelik önyargıları 

güçlendirmektedir
35

. 

 Etik İhlalleri  

Türkiye‟de basın mensupları HIV/AIDS konusunda meslek etiğine uygun olmayan 

haberler yapmaktadırlar. Örneğin, HIV pozitif olan ve 18 yaĢından küçük bireyler ile 

ilgili haberler yapıldığı görülmektedir. Bu durum Basın Kanunu mad.21/c 

düzenlemesine de aykırılık taĢımakta olup 18 yaĢından küçük mağdurun kimliğinin 

yayınlanmaması ilkesine de aykırılık oluĢturmaktadır. Çocuğun tıbbi durumunun teĢhiri 

Türkiye‟nin taraf olduğu Biyotıp SözleĢmesi ve Çocuk Hakları SözleĢmesinde 

açıklanan çocuğun üstün yararı ilkesi ile de açıkça çeliĢmektedir. Pozitif YaĢam 

Derneği‟nin konu ile ilgili olarak tespit ettiği etik ihlalleri Ģu Ģekildedir 
36

:  

 Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle 

kınanamaz, aĢağılanamaz.   

 KiĢileri ve kuruluĢları, eleĢtiri sınırlarının ötesinde küçük düĢüren, aĢağılayan ve 

iftira niteliği taĢıyan ifadelere yer verilemez.   

 KiĢilerin özel yaĢamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıĢında, yayın 

konusu olamaz.   

 Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde 

gerektirmedikçe yayınlanamaz.   
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 Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler 

bulunmadıkça kimseye atfedilemez.   

 Gazeteci görevini, taĢıdığı sıfatın saygınlığına gölge düĢürebilecek yöntem ve 

tutumlarla yapmaktan sakınır.   

 Basın organları, yanlıĢ yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı 

duyarlar. 

2.4. İnternet ve Sosyal Medya 

Tarihçilere göre insanlık iki sanayi devrimi yaĢamıĢtır. Bunlardan ilki 18. yüzyılın 

üçüncü çeyreğinde baĢlamıĢtır. Ġkinci sanayi devrimi ise ilkinden 100 yıl sonra 

gerçekleĢmiĢ ve içerisinde elektriğinde keĢfi baĢta olmak üzere birçok geliĢmeyi dahil 

etmiĢtir. Bu iki sanayi devrimi sonrasında Ģu anda içinde bulunduğumuz dönemde 

enformasyon teknolojileri baĢ döndürücü bir hızla geliĢmiĢ ve tüm dünyayı bir ağ 

Ģeklinde sarmıĢtır. Bu da enformasyon teknolojiler açısından bir devrimdir (Castells, 

2008:). 

2.4.1. İnternetin ortaya çıkışı 

1940 yılında elektronik temelli enformasyon teknolojileri bilimsel ve endüstriyel alanda 

ortaya çıkmıĢtır. Bu noktada elektronik alanındaki büyük değiĢimlerin ikinci dünya 

savaĢı sırasında ortaya çıkmıĢ olması önemlidir. Ġlk programlanabilir bilgisayarlar ve 

20. yüzyıldaki enformasyon teknolojisi devriminin mikro elektriğin kaynağı olan 

transistörlün icadı ve kullanımı da bu döneme rastlamaktadır. Ancak yeni enformasyon 

teknolojilerinin yaygın bir biçimde kullanımı ancak 1970‟li yıllarda mümkün olmuĢtur. 

Bugün yaygın olarak kullandığımız bilgisayarların da bir savaĢ teknolojisi ürünü olduğu 

kabul edilir (Castells, 2008:51).  

Sosyal Medya terimini tanımlamak için önce Ġnternet in tarihinden bahsedilmesi 

gereklidir. Ġnternet in kökleri ABD‟nin en yenilikçi araĢtırma kurumlarından biri olan 

ABD Savunma Bakanlığı Ġleri AraĢtırma Projeleri Kurumu‟nda (Advanced Research 

Projects Agency – ARPA) yatar.  1950‟lerde ilk Sputnik
37

‟in fırlatılıĢı ile ARPA bir 

kısmı teknoloji tarihini değiĢtiren geniĢ ölçekte bir dizi karar aldı. 1960 – 1964 

                                                 
37

   Sputnik: Yapay uyduların uygulanabilirliğini göstermek amacı ile 1950‟lerin son yıllarında Sovyetler 

Birliği tarafından yürütülen insansız uzay uçuĢudur. 4 Ekim 1957‟de fırlatılan Sputnik 1 dünyanın ilk 

yapay uydusudur.  
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döneminde Rand Corporatin‟da görev yapan Paul Baran‟ın bir fikrin geliĢtirilmesi ile 

çizilen stratejilerden biri de, nükleer saldırılardan etkilenmeyecek bir iletiĢim sisteminin 

kurulmasıydı.  

Paket – anahtar iletiĢim teknolojisine dayanan bu sistem, ağın komuta ve kontrol 

merkezlerinden bağımsız olmasını sağlayacak, böylece mesaj birimleri ağ içerisinde 

kendi yollarını bularak ağın herhangi bir noktasında tutarlı bir anlamla yeniden 

toplanabilecekti. Daha sonra dijital teknoloji, ses, görüntü ya da veri her türlü mesajın 

paketlenmesini sağladığında bağlantıları kontrol merkezi kullanmaksızın iletebilen bir 

ağ oluĢturuldu. Dijital dilin evrenselliği ve iletiĢim sisteminin ağ oluĢturmaya yönelik 

saf mantığı yatay, küresel iletiĢim için teknolojik koĢulları hazırladı (Castells, 2008: 

58).  

ARPANET adını taĢıyan ilk bilgisayar ağı 1 Eylül 1969‟da Los Angeles‟ta California 

Üniversitesi‟nde, Stanford AraĢtırma Enstitüsü‟nde, Santa Barbara‟da ve Utah 

Üniversitesi‟nde kurulmasıyla devreye girdi. Ağ, ABD Savunma Bakanlığı ile iĢbirliği 

yapan araĢtırma merkezlerine açıktı. Ancak bu ağı bilim insanları kendi iletiĢim 

amaçları ile kullanmaya baĢladı. Aynı zamanda bilim – kurgu meraklıları da bu ağı 

iletiĢim için kullanmaya baĢladı. Bu noktada askeri odaklı araĢtırmaları bilimsel 

iletiĢimden, kiĢisel sohbetlerden ayırmak imkânsız bir hale geldi. Bu yüzden bütün 

bilim insanlarının bu ağa girmelerine izin verildi. Bilimsel amaçlarla kullanılan 

ARPANET ile askeri uygulamalar ile kullanılan MĠLNET birbirinden ayrılmıĢ oldu.  

1980‟li yıllar içerisinde Ulusal Bilim Vakfı da (National Science Foundation) bir baĢka 

bilimsel ağın (CSNET) ve IBM‟le iĢbirliği içinde fen bilimleri mensubu olmayan bilim 

insanlarına yönelik farklı bir ağın, BITNET‟in yaratılma sürecine dahil oldu. Ancak tüm 

bu ağlar temel olarak iskelet görevi gören ARPANET‟i kullanmaktaydı. 1980‟lerden 

önce ARPA-ĠNTERNET adı verilen, sonra ĠNTERNET olarak adlandırılan ağlar, o 

dönemde Savunma Bakanlığı tarafından destekleniyor ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından 

iĢletiliyordu.   

20 yılı aĢkın bir süre hizmet veren ancak teknolojik olarak modası geçen ARPANET, 28 

ġubat 1990‟da kapatıldı. Ardından Ġnternet in iskeleti olma görevi Ulusal Bilim 

Vakfı‟nın iĢlettiği NSFNET‟e verildi. Bu oluĢumunda 1995 yılında kapatılmasının 
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ardından ticari baskılar ile birlikte Ġnternet in özelleĢtirilmesinin önü açıldı. Ancak 

özelleĢtirilen Ġnternet te, düzenleyici, yönlendirici bir mekanizme bulunmuyordu.  

Bu dönemde, bazı mekanizme ve oluĢumlar teknik koordinasyon sağlamak ve Ġnternet 

adreslerinin dağıtılması yönünde anlaĢmalar yapmak için gayrı resmi sorumluluklar 

üstlendi.1992‟nin ocak ayında, Ulusal Bilim Vakfı‟nın inisiyatifiyle, kar amacı 

gütmeyen bir örgüt olan “Internet Society” önceden mevcut koordinasyon sorumluluğu 

taĢıyan Ġnternet Faaliyetleri Kurumu ile Ġnternet Mühendisliği Güç Birimi gibi 

örgütlenmelerden sorumlu kılındı. Bu koordinasyon temelinde uluslararası açıdan çok 

tartıĢmalı bir problem olan alan adı adreslerinin dünya çapında dağıtımı konusunda 

sağlandı (a.g.e. 59,60).  

Ġlerleyen yıllarda ucuzlayan PC sistemleri birçok insanın Ġnternet e ulaĢımını sağladı. 

Kısa bir süre içerisinde kiĢisel bilgisayarları (PC) artarken fiyatları düĢtü. Aynı zamanda 

bu sistemler taĢınabilir hale gelmeye baĢladı. KiĢisel bilgisayarların ve ağların iletiĢim 

becerisinin geliĢmesi ile bülten tahtası sistemleri (BBS/Bultein Board Systems) önce 

A.B.D‟de daha sonra dünya çapında hızla yaygınlaĢamaya baĢladı. Bülten tahtası 

sistemleri karmaĢık bilgisayar sistemleri gerektirmiyordu. Yalnızca PC, modem ve bir 

telefon hattı yeterliydi. Böylece bu sistemler her türlü kiĢisel merak ve ilgi alanı için bir 

ilan tahtası haline geldi ve bu da “sanal cemaatler”i yarattı (Rheingold 1993‟den 

aktaran, Castells, 2008:64).  

1980‟li yıllarda milyonlarca Ġnternet kullanıcısı birbirine uyumlu olmayan protokoller 

ile Ġnternet ‟e eriĢmekteydi. 1990‟lı yıllarda bu ağların bütünleĢmesi Ġnternet‟i küresel 

bir ağ haline getirdi. Ardından kullanıcılar için büyük bir yenilik olan, Ġnternet 

sitelerinin içerdiklerini yerlerine göre değil bilgiye göre düzenleyen sonra da 

kullanıcılara istedikleri bilgiyi bulabilmeleri için kolay bir arama sistemi sunan yeni bir 

uygulama “world wide Web” tasarlandı. Bu sistemi tasarlayan Cenevre‟deki Avrupa 

Nükleer AraĢtırmalar Merkezi CERN bilginin yatay bilgi bağlantılarına dayalı olarak 

örgütlendiği yeni bir sistem geliĢtirdi. Bu yeni sisteme çoklu medya dünyasından 

uyarlanan iĢitsel görsel bir dil eklendi. CERN ekibi, “hipertext” dökümanları için 

“hipertext markup language” (HTML) denilen bir format yarattı.   

Bilgisayarların TCP/IP protokolünün üstüne ekleyip kendi özgül dillerini 

uyarlayabilmeleri için Ġnternet ‟in esneklik geleneği dahilinde tasarlanan bir formattı.  
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Aynı zamanda Web tarayıcıları ve Web serverları arasında iletiĢimi yönlendirecek bir 

“hipertext” aktarıl protokolü (HTTP) oluĢturup, uygulama protokolündeki bilgiyle, 

istenilen bilgiyi bulduran bilgisayar adresindeki bilgiyi birleĢtiren standart bir adres 

formatı “uniform resource locator”ı (URL) yaratıldı. Bu sistemlerin geliĢmesi ile 

birlikte ortaya çıkan ilk tarayıcı yazılımları ile Ġnternet daha eğlenceli bir hal aldı. 

Ardından geliĢen arama motorları ile birlikte tüm dünya bu yeni ağı, Ġnternet ‟i 

kucakladı (a.g.e. 66).  

2.4.2. Sosyal medya 

Ġçinde yaĢadığımız yüzyıl içerisinde bilgi teknolojilerini merkez alan devrimler 

sayesinde toplumun maddi temeli yeniden Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Dünyanın dört bir 

köĢesinde ekonomiler devleler ve toplumlar oluĢan bu yeni alanda küresel olarak 

birbirine bağımlı bir hale geldi. ĠletiĢim bu yeni dünyada daha sayısal daha evrensel bir 

hale geldi. ĠletiĢim bu hali ile daha kültürün sözcüklerinin, seslerini ve imgelerinin 

üretimini ve dağıtımını küresel olarak entegre bir hale getirmiĢtir. Ġnteraktif bilgisayar 

ağları, yeni iletiĢim biçimleri ve kanalları yaratarak hayatın her alanını ĢekillendirmiĢ ve 

hayat tarafından ĢekillendirilmiĢtir (Catells, 2008:3).  

Bu anlamda iletiĢim alanında teknolojik geliĢmelerin bir “devrim” olduğu söylenebilir. 

Akar‟a göre iletiĢim tarihinde iki önemli devrim yaĢanmıĢtır. Ġçinde yaĢadığımız 

dönemde en önemli olan devrim “Sosyal Medya” devrimidir (Akar, 2010:4).   

İletişimlerde bir şeyin devrim olarak adlandırılabilmesi için aracılı iletişimde 

yapısal değişimler ya da niteliksel teknik gelişmeler meydana gelmek 

zorundadır. Bu bağlamda medya tarihinde çeşitli iletişim devrimleri meydana 

gelmiştir. Bunlar ikiye ayrılmaktadır (Dijk 2006‟dan aktaran, Akar, 2010:17).  

“Sosyal Medya” terimi 1990‟ların ortalarında ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Kavram ilgili 

dönemde “Multimedyanın” yerini almaya baĢlamıĢtır. Tüm bu noktaları göz önünde 

bulundurarak Sosyal Medya‟nın tanımlarına iliĢkin Ģunlar söylenebilir: En geniĢ anlamı 

ile Sosyal Medya, bilginin bir ağ tarafından dağıtılmasıdır (Akar, 2010:6). Sosyal 

Medya bir kavram olarak ne kadar bilgisayarlaĢmaya aĢırı derecede bağlı ise de sadece 

“dijital” medya değildir. BaĢka bir değiĢle medyanın dijitalleĢmiĢ formu değil, daha çok 

bilginin yayıldığı bağımsız interaktif bir ortam ya da dağıtım biçimidir (Chun 2006‟dan 

aktaran, Akar 2010:6).  
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Sosyal Medyanın özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Liter vd.‟den aktaran, Akar, 

2010:6): 

 Dijital Olması 

 Ġnteraktif olması 

 Bağlantı içeren metinlere sahip olması 

 Sanal olması 

 Ağ yapılı olması 

 Simülasyon olması 

Yeni ve medya ve geleneksel medyanın birçok alanda birbirleri ile farklılıkları 

bunmaktadır. Bu farklılıklar: 

Tablo 4.  Eski ve yeni tarz medyanın karşılaştırılması 

Medya: Eski Tarz Medya: Yeni Tarz 

 Tek Yönlü  Katılımcı  

 Ġtme Yönlü 

 Bölerek/kesintili iletiĢim 

 Marka yönlü  

 Çok Yönlü (markadan müĢteriye, 

müĢteriden markaya, müĢteriden 

müĢteriye)  

 Kullanıcı – güçlü, kullanıcı 

seçimli  

Sonuçta: Bir monologdur. Sonuçta: Bir diyalogdur.  

Kaynak: Awarennes 2009‟dan aktaran (Akar, 2010:8) 

2.4.3. Web 1.0 ve Web 2.0 kavramları 

ÇalıĢmanın bu kısmında Web, Web 1.0 ve Web 2.0 kavramları incelenecektir. Öncelikle 

“Web” kavramının açıklanacak ardından Web 1.0 ve Web 2.0 kavramları irdelenecektir. 

Web, Ġngilizce bir kavramdır. KumaĢ dokusunun yapısından esinlenilerek bilgisayar 

ağının ifade edilmesi için kullanılmıĢtır. Kavram,  “www” ile ifade edilir ve “World 

Wide Web” in kısaltmasıdır. Web, Ġnternet üzerindeki servislerden birisidir. Bilginin ve 

medyanın (resim, müzik, video, metin, veri) bir sunucu üzerinden diğer bilgisayarlara 

aktarılmasını sağlar
38

. 

En temel tanımı ile Web 1.0, “salt okunur” Web ara yüzüne sahip sistemlere verilen 

addır. Bu Web yapı ile oluĢturulan Web siteleri basitçe iletiĢim kurmak veya iĢletmelere 

                                                 
38

 http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/Internet/html/htmlbasics/Web.htm (01.12.2011).  

http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/internet/html/htmlbasics/web.htm
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bilgi sağlamak için kullanılmaktaydı. Bir baĢka değiĢle Web 1.0, bilgiyi “aramaya” ve 

“okumaya” olanak sağlamaktaydı. Web 1.0‟da kullanıcılar doğrudan kaynağa giderek 

bilgiye ulaĢmaktadırlar. Kullanıcı ve Web sitesi arasında interaktif bir etkileĢim 

bulunmamaktadır  (Akar, 2010:14). 

Web 2.0, O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya baĢlayan bir sözcüktür ve 

ikinci nesil Ġnternet hizmetlerini, toplumsal iletiĢim hizmetleri, vikileri yani Ġnternet 

kullanıcılarının ortaklaĢa ve paylaĢarak yarattıkları bir sistemi tanımlar
39

. 

Tim O'Reilly'e göre Web 2.0'ın tanımı Ģöyledir: "Web 2.0 bilgisayar endüstrisinde 

İnternet in bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme devrimi ve bu düzlemin 

kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır. Bu kurallar arasında başlıcası şudur: Ağ 

etkilerini daha çok insanın kullanabilmesi için programlar kurmak."
40

 

Akar‟a göre, Web 2.0 ise Web 1.0‟dan farklı olarak kullanıcıların Ġnternet üzerinde 

içerik yaratmasına izin veren bir sistemdir. Web 2.0‟da her katılımcı içerik yaratıcısı 

olabilir ve içerik yaratma potansiyelini maksimize etmek için çok sayıda teknolojik 

yardımla donatılmaktadır. Web 2.0‟ın demokratik yapısı, her tür metin, ses, video 

içeriğini, etiketi, yorumu karĢılıklı değiĢ tokuĢ edebilen ve hem iç hem dıĢ grup 

“sayfalarına” bağlantı yapabilen çok büyük sayıdaki iĢ ve arkadaĢ gruplarının 

yaratılması ile örneklenebilir (Cormode ve Krishnamurty, 2008‟den aktaran Akar, 

2010:15).  

Tanımlardaki tüm kesinliğe rağmen Akar‟a göre bir sitenin Web 1.0 veya Web 2.0 

olarak sınıflandırılması çok zor bir iĢtir (Akar 2010: 16). En temel anlamıyla Web 1.0 

ve Web 2.0 arasındaki farklar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Tablo 5. Web 1.0 ve Web 2.0 teknolojilerinin karşılaştırılması 

Web 1.0 Web 2.0 

Daha çok yazı okuyarak Daha çok yazı yazarak 

Bireysel anlamda Kolektif anlamda 

Daha çok yazı Daha çok video 

HTML tabanlı XHTML tabanlı 

Statik sayfalar Aktif sayfalar 

Admin taraflı Kullanıcı taraflı 

PaylaĢma kısıtlı PaylaĢıma açık 

Bir kaç sayfa Birçok sayfa 
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 http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (03.12.2011).  
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 http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (03.12.2011). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Daha çok ticari Daha çok sosyal 

Profesyonellere yönelik Amatörlerde kullanabilir 

Dial up bağlantısal tasarım GeniĢ bant özelliğine uygun tasarım 

Sadece bilgi için AlıĢveriĢ ve sosyal anlamda 

Kaynak: bilgius.com
41

 

2.4.3.1. Web 2.0 Uygulamaları 

Web 2.0 ile çalıĢan uygulamalar beĢe ayrılmaktadır. Akar‟a göre Web 2.0 uygulamaları 

Ģu Ģekilde tanımlanabilir (Akar, 2010: 16 -17): 

 Bloglar: Weblog kelimesinin kısaltılmasıdır. Çevrimiçi günlük olarak bilinen ve 

en hızlı büyüyen Web 2.0 uygulamasıdır.  

 Sosyal Ağlar: Diğer kullanıcıların kiĢisel içerik ve iletiĢimleri değiĢ tokuĢ 

yapmak için eriĢebileceği, kullanıcıların kiĢisel Web sitesi yapmalarına olanak 

veren uygulamalardır.  

 Topluluklar: Belirli içerik türlerinin düzenlendiği ve paylaĢıldığı Web 

siteleridir.  

 Forum/ilan Tahtaları: Genellikle özel ilgiler etrafında bilgi ve fikir paylaĢımı 

sağlayan sitelerdir.  

 İçerik Toplayıcılar: Kullanıcılara, eriĢmek istedikleri Web içeriğini tümüyle 

ihtiyaca göre düzenlemeye imkân veren uygulamalardır. 

2.5. Sosyal Medya Kavramı ve Tarihi 

Temel olarak Sosyal Medya için her kesim tarafından kabul görmüĢ kesin bir tanımlama 

söz konusu değildir. Bazı çalıĢmalarda Web 2.0 ve Sosyal Medya birbirlerinin yerlerine 

kullanılmaktadır (Fox 2009 ve Borges 2009‟dan Aktaran Akar 2010:17).  

Bazı çalıĢmalarda ise bu iki kavramın farklılıklarına vurgu yapılmıĢtır (Postman 2009; 

Bruns ve Bahnisch 2009‟dan aktaran Akar 2010:17). 

Bir tanıma göre Sosyal Medya; kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüĢ ve ilgi alanlarının 

paylaĢarak etkileĢim kurmaları için olanak sağlayan çevrimiçi araçlar ve Web sitelerini 

içermektedir (Onat, 2010)
42

. 
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 http://www.bilgius.com/tag/Web-1-0-nedir/ (EriĢim Tarihi:13.12.2011).  

http://www.bilgius.com/tag/web-1-0-nedir/
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Bir baĢka tanıma göre Sosyal Medya; bireylerin sınırları belli olan bir sistem içerisinde 

açık veya yarı açık profil oluĢturmalarına izin veren, farklı kiĢiler ile bağlantı 

paylaĢımında bulunan kiĢilerin listesini, bu kiĢilerle bağlantılı olduğu diğer kiĢileri 

gösteren Web tabanlı hizmetler olarak tanımlanmaktadır (Binark, 2009:29).  

BaĢka bir tanıma göre Sosyal Medya / toplumsal paylaĢım ağları
43

 profili esas alarak, 

kiĢilerin oluĢturmuĢ oldukları profiller üzerinden yorumda bulunarak birbirleriyle iliĢki 

kurdukları bir Web sitesi kategorisi olarak tanımlanmaktadır (Binark VD, 2009:29).  

Roberts ve Kraynak, Sosyal Medyayı, basitçe iĢbirlikçi, kullanıcı yaratımlı çevrimiçi 

içerik olarak ifade etmektedir (Akar, 2010:17).  

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan Sosyal Medya platformlarının ilk 

örneklerinin 1990‟lı yılların baĢında görülmeye baĢlandığı söylenebilir. Tanınan ilk 

Sosyal Medya platformu 1997 yılında kurulan Six Degrees adlı sitedir. Milyonlarca 

kullanıcıya ulaĢan site kullanıcılarının ilgisini çekemediği için 2000 yılında kapanmıĢtır. 

Six Degrees’in baĢarısını sürdürememesinin nedeni, kullanıcıların birbirlerini arkadaĢ 

olarak ekledikten sonra sitede yapacakları alternatif uygulamalar olmamasıydı (Binark 

vd. 2009:27). Six Degrees‟den sonra 2001 yılında kurulan Ryze.com iĢ dünyasındaki 

profesyonellere hitap etmekteydi. Sitenin 200 ülkede 500.000‟den fazla kullanıcı olduğu 

düĢünülmektedir. Ryze.com‟dan sonra kurulan Friendster sitesi kullanıcılarını sadece iĢ 

bağlamında değil daha geniĢ bir sosyal kesime hitap edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Site 

insanların yeni arkadaĢlar ile tanıĢmalarına, eski arkadaĢlar ile iliĢkilerini 

sürdürmelerine ve çevirimiçi içerik paylaĢımında bulunmalarına yardımcı olacak bir 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Friendster zaman içinde artan kullanıcılarından dolayı teknik ve 

toplumsal sorunlar ile karĢılaĢmıĢtır (Boyd ve Ellison, 2007‟den Aktaran, Binark vd. 

2009:28).  

2003 yılına gelindiğinde Sosyal Medya platformlarında büyük bir artıĢ görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu dönemde en çok dikkat çeken siteler Facebook ve MySpace olmuĢtur. 

MySpace özellikle favori müzik grupları ile iletiĢime geçmek isteyen gençlerin tercihi 

olmuĢtur. Ġlk dönemlerinde medyada pek yer alamayan site Rupert Murddoch‟un sahip 

                                                                                                                                               
42

 ilet.gazi.edu.tr/31/5.pdf (EriĢim Tarihi: 13.12.2011).  
43

Kaynak gösterilen çalıĢmada Binark, Sosyal Medya kavramını oluĢturan social network sites tanımını 

Toplumsal PaylaĢım Ağları (TPA) olarak adlandırılma tercihi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada TPA Sosyal 

Medya yerine kullanılmıĢtır (Binark, 2009:25). 
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olduğu News Corporation‟ın siteyi satın alması ile sık sık gündeme gelmiĢtir (Boyd ve 

Ellison, 2007‟den Aktaran, Binark vd. 2009:28).  

2004 yılına gelindiğinde ise Facebook olgusu ortaya çıkmıĢtır. Sitenin ilk adı The 

Facebook‟dur. BaĢlangıçta sadece Harvard Üniversitesi‟nin e posta adreslerine sahip 

olan kullanıcılara hizmet vermiĢtir. Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg 

tarafından kurulan site daha sonra A.B.D‟de bulunan diğer üniversitelerin öğrenci ve 

mezunlarını da kabul etmeye baĢlamıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde lise öğrencilerini ağına 

katmıĢtır. Ardından da bütün kullanıcılara kapılarını açmıĢtır (Boyd ve Ellison, 

2007‟den Aktaran, Binark vd. 2009:28,37). 

Günümüzde sürekli olarak yeni sosyal paylaĢım siteleri yayına baĢlamaktadır. Ancak bu 

siteleri birbirinden ayıran özellik görünürlük ve eriĢime iliĢkin yapısal farklılıklardır. 

Aynı zamanda bazı dil, cinsiyet ve siyaset gibi özellikleri temel alan siteler de 

kurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu noktada sadece iĢ dünyasından profesyonellerin katıldığı 

siteler de oluĢturulmuĢtur (Boyd ve Ellison, 2007‟den Aktaran, Binark vd. 2009:32). 

Her geçen gün artan Sosyal Medya platformlarının ortak özellikleri Ģu Ģekilde 

özetlenebilir (Bayburtlu, 2009)
44

: 

 Erişilebilirlik: Her zaman her yerden eriĢim sağlanabilir. Bunun arkasında bir diğer 

özellikleri olan programlanabilirlik varsa da ilk günden mobil cihazlarla uyumlu 

geliĢtiriliyorlar, eposta ile güncellenmektedir. 

 Programlanabilirlik: AĢağı yukarı her platformun kendine has ya da belli 

standartları kullanan bir uygulama geliĢtirme ara yüzü (API) vardır. Bu sayede 

sürekli bir takım araçlarla kullanıcılara ek fonksiyonalitenin sağlanması mümkün 

olmaktadır. 

 Ölçeklenebilirlik: Genellikle binlerle ifade edilen bu araçların kullanıcı sayısı 

milyonları bulsa da, baĢtan itibaren pek çok yeni nesil teknolojiyi kullanarak 

kitlelere hizmet verebilecek kapasitedeler. 

 Dinamik: Sosyal Medyanın en önemli özelliği de her Ģeyin su gibi akıĢkan, 

dinamik, sürekli güncelleniyor olmasıdır. Bir blog takip ediyorsanız tabii ki bunun 

bir güncellenme sıklığı olmaktadır. Ancak takip ettiğiniz blog sayısının artmasıyla 

                                                 
44

 http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-medya-nedir/ (EriĢim Tarihi:15.12.2011)  

http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-medya-nedir/
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beraber Sosyal Medya sizin için bir süre sonra takip edilemeyecek bir hızla akan bir 

nehir haline gelmektedir. Yani her ne kadar servisin tipiyle ilintiliyse de dinamizm 

Sosyal Medyanın her yanındır.  

2.5.1. Sosyal medya sınıflandırması 

Günümüzde Sosyal Medyada birçok farklı kullanıcı türü için farklı siteler 

oluĢturulmuĢtur. Bu anlamda Sosyal Medya araçları birçok kaynakta farklı bir Ģekilde 

sınıflandırılmıĢtır. ĠĢlev–hedef kitle özellikleri ön plana alınarak yapılan bu 

sınıflandırmalardan biri Ģu Ģekildedir: 

Tablo 6. Sosyal medya araçları 

Sosyal Medya Örnekleri Site 

Sosyal ağ siteleri  MySpace, Facebook, Faceparty  

Yaratıcı Ģeyler paylaĢma 

siteleri 

Video paylaĢım siteleri: Youtube 

Resim paylaĢım siteleri: Flickr 

Müzik paylaĢım siteleri: Jamendo.com 

Destekle birleĢtirilmiĢ içerik paylaĢımı: Piczo.com 

Genel entelektüel sermaye paylaĢım siteleri: 

Creative Commons 

Kullanıcı Sponsorlu Bloglar  Resmi Apple Blogu, Cnet.com 

ġirket sponsorlu Web siteleri 

/bloglar  

Apple.com, P&G’nin Vocalpoint’i  

ġirket sponsorlu haklı neden 

/yardım siteleri 

Dove’un Gerçek Güzellik sitesi, click2quit.com 

Davet çağrılı sosyal ağlar ASmallWorld.net  

ĠĢ ağ siteleri Linedln 

ĠĢ birlikli Web siteleri Wikipedia 

Sanal dünyalar Second Life 

Ticari topluluklar eBay, Amazon.com, Craig’s List, İStockphoto, 

Theadless.com 

Podcastlar For İmmediate Release: The Hobson and Holtz 

Report  

Eğitim materyalleri paylaĢımı Spreadfirefox.com, Linux.org  

Kullanıcıların çevrimiçi 

haber, hikaye, müzeik, video 

vb. gibi öneriler yapmasını 

imkanlı kılan sosyal 

iĢaretleme sitesi 

Digg, Del.icio.us, Newsvine, Mixx it, Reddit  

Kaynak: Akar (2010:19) 

Funchs‟e göre (Funchs, 2009:6-7) Sosyal Medya tarihsel olarak üç dönem geçirmiĢtir. 

Bunlar sırası ile “Bilme Dönemi”, “ĠletiĢim Dönemi” ve “ĠĢbirliği Dönemi”. Bilme 
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döneminde bireyler tek yönlü olarak bilgi almak için Ġnternet kullanmaktaydılar. 

ĠletiĢim döneminde ise karĢılıklı bir iletiĢim söz konudur. ĠĢbirliği döneminde ise 

kullanıcılar çoklu olarak çeĢitli iĢleri birlikte yapabilecekler ve çoklu bir kullanım söz 

konusu olacaktır.  Tüm bunlardan yola çıkarak Funch bilgisayar sistemleri ile ilgili 

olarak bir sınıflama yapar. Buna göre;  

 o2o  (one to one relationship) bir kiĢiden diğerine iletiĢim
45

,  

 o2m (one to many relationship) bir kiĢiden birçok kiĢiye iletiĢim, 

 m2m (many to many reletionship) bir topluluktan diğerine iletiĢim olarak 

sınıflar.  

Sosyal ağların geçtiği üç dönemi Ģu Ģekilde sınıflandırılır
47

: 

Tablo 7. Dönemlerine Göre Sosyal Ağlar 

 Senkronizasyon Asenkronizasyon  

Bilme Dönemi 

(Web 1.0)  

Dosya paylaĢımı için 

eĢten eĢe bağlantı
46

 

(o2o, m2o, o2m)  

 

Web siteleri (o2m) 

Çevrimiçi gazeteler (o2m, m2m)  

Alternatif çevrimiçi yayım araçları 

(Indymedia, Alternet o2m, m2m) 

Çevrimiçi arĢivler (o2m, m2m) 

e- portfolio (o2m) 

Ġnternet  radyoları/podcasting (o2m) 

Sosyal yer imleri (o2m, m2m) 

Sosyal atıf (o2m, m2m) 

Elektronik takvim (o2m)  

RSS (RSS, o2m)  

ĠletiĢim Dönemi  

(Web 2.0)  

Chat uygulamaları 

(o2o, m2o, m2m)  

Çevrimiçi mesajlaĢma  

(o2o, o2m)  

Sesli mesajlaĢma 

E – posta (o2o, o2m) 

Mail listeleri (m2m)  

Bülten tahtası sistemleri (m2m)  

Web tabanlı tartıĢma panoları (m2m) 

Bloglar (o2m, m2o) 

                                                 
45

 Relationship orijinal kaynakta iletiĢim kurma anlamında kullanılmıĢtır.  
46

 Ġki veya daha fazla bilgisayar arasında veri kopyası oluĢturmak için kullanılan bir network program 

protokolüdür. Türkiye BiliĢim Derneği tarafından hazırlanan Ġngilizce – Türkçe sözlükte “EĢten EĢe 

Bağlantı” olarak tanımlanmıĢtır.  
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(o2o, o2m, m2m) 

Video konferans 

sistemleri  

(o2o, o2m, m2m) 

Video ve fotoğraf blogları (o2m, 

m2o) 

Sosyal paylaĢım siteleri (o2o) 

 

ĠĢbirliği Dönemi 

(Web 3.0) 

(o2o, o2m, m2m) Ortak çalıĢma alanları. 

2.5.2. Sosyal ağ siteleri 

Ġlk olarak sosyal ağ siteleri 1990‟lı yılların baĢlarında ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Standart Web uygulamaları olarak görülen bu ağlar öncelikle kiĢisel etkileĢimleri 

kolaylaĢtırma üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Kullanıcılar mevcut bağlantı ve arkadaĢ ağlarını 

tamamlayan kendi çevrimiçi ağlarını yaratmıĢ, ağ üzerinde kayıt yaptırmıĢ mevcut 

arkadaĢlarının yerini bulmuĢ ve onları kendi çevrimiçi sosyal ağlarına eklemiĢtir.  

2.6. Ağ Toplumu 

Castells‟e göre içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde çok büyük ekonomik, teknolojik 

ve kültürel değiĢimler geçirmiĢtir. Özellikle teknoloji alanındaki geliĢmeler, içinde 

yaĢadığımız dönemi Castells‟in değiĢiyle “Enformasyon Çağı”na dönüĢtürmüĢtür. Bu 

Enformasyon Çağı‟nda baskın olan iĢlevler ve süreçler giderek ağların etrafında 

dönmeye baĢlamıĢtır. Buna göre ağlar toplumlarımızın yeni yapısını oluĢturmaktadır. 

Ağ oluĢturma mantığının küresel bir biçimde yayılıyor olması da üretim, deneyim, 

iktidar ve kültür süreçlerindeki iĢleyiĢi ve sonuçları da etkilemektedir (Castells: 

2008:621). 

Bu ağ yapısı baĢta küresel çapta ekonomiyi etkilemiĢtir. Castells bu ekonomiyi 

“Enformasyonel ekonomi “olarak tanımlamıĢtır. Bu yeni ekonomi 20. yüzyılın son 

çeyreğinde ortaya çıkmıĢtır ve enformasyon teknolojilerindeki geliĢim bu ekonominin 

yaratılması için maddi bir temel hazırlamıĢtır. Bu yeni ekonominin enformasyonel 

olmasının nedeni, bu ekonomide birimlerinin veya ajanların üretkenliği ve rekabet gücü 

temelde verimli bir biçimde bilgiye dayalı enformasyon üretme iĢleme ve uygulama 

kapasitelerine bağlıdır. Ekonominin bu biçimi, bilgi-enformasyon temelinde, ağlar 

oluĢturmayı temel alan enformasyon teknolojisi devrimidir. Bu yeni ekonomi biçimi, 

küresel bir yapıya sahiptir; çünkü üretimin, tüketimin ve dolaĢımın birleĢenleri 

(sermaye, emek, hammadde, yönetim, enformasyon, teknoloji, piyasalar) gibi kilit 
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faaliyetleri ya doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde küresel ekonomik ağa bağlıdır. Buna 

göre üretim küresel bir giriĢim ağları etkileĢim ağı üzerinden gerçekleĢir ve rekabet 

artık burada yaĢanır. Yeni enformasyon teknolojisi sanayilerinin ürünleri, enformasyon 

iĢleyen aygıtlar ya da enformasyon iĢlemenin kendisidir (Castells: 2008:99-100). 

2.7. Sivil Toplum 

Türkiye‟de ve dünyada Sivil Toplum kavramının kabul görmüĢ net bir tanımı yoktur. 

Ancak Avrupa Birliği‟nin tanımına göre Sivil Toplum; “ÖrgütlenmiĢ yurttaĢların, 

yaĢadıkları ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmaya doğrudan katkıda bulunarak, 

katılımcı demokrasinin oluĢturulması ve sürdürülmesi açısından (kimi zaman devlet ve 

hükümetten de fazla) yaĢamsal bir rol üstlenir. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 

(ESC), “Toplumun yararı doğrultusu konusunda sorumluluk üstlenen, resmi makamlar 

ve yurttaĢlar arasında aracılık görevi üstlenen bütün örgütsel yapılanmaları” STK (Sivil 

Toplum KuruluĢu) olarak kabul etmektedir. Buna göre örgütlenmiĢ bir sivil toplum ve 

yönetiminin temel unsuru konumundaki bütün ekonomik, toplumsal ve mesleki 

kuruluĢlar STK olarak kabul edilmektedir (STMG Sivil Toplumcunun El Kitabı - 2, 

2004:10). 

Sivil Toplum KuruluĢları toplum içerisinde giriĢimci örgütlerdir. Buna göre toplumdaki 

bir sorunu çözmek, bir eksikliği gidermek ve mevut koĢulların iyileĢtirilmesi için 

çalıĢırlar (STMG Sivil Toplumcunun El Kitabı - 2, 2004:11). 

Avrupa Birliği tanımlamasına göre devlet-dıĢı kuruluĢ baĢka bir ifade ile “devlet 

tarafından kurulmamıĢ kuruluĢlar”, (Non Governmental Organisation, NGO) tanımı 

içindeki ağırlıklı grubu Türkiye‟de dernekler oluĢturmaktadır. Türkiye‟de dernekler 

oluĢturur. ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Daire BaĢkanlığı kayıtlarına göre Eylül 2004 

tarihi itibarıyla ülkemizde kurulmuĢ dernek sayısı 80.750‟dir (STMG Sivil 

Toplumcunun El Kitabı - 2, 2004:11). 

Sivil Toplum Örgütleri, toplumsal giriĢimci örgütlerdir. Bunlar; toplumdaki bir soruna 

çözüm üretmek ya da mevcut koĢulların iyileĢtirilmesi için çalıĢırlar. Ülkemizde, 

ibadethane, okul vb. yaptırma – yaĢatma dernekleri, spor kulüpleri, kaymakamlık 

hizmetlerini geliĢtirme dernekleri, resmi muamele sırasında zorunlu „bağıĢ‟ toplayan 

yarı-resmi STK‟lar da yasal açıdan STK konumundadır. Ülkemizde bulunan STK‟lar 

genellikle bu kapsamda yer almaktadırlar. Bu örgütlerin, STK‟ların temel amacı olan “ 
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Gönüllü ya da profesyonel insan gücünü kullanarak kamu baskısı oluĢturulmasını 

sağlamaktan ve bireylerin bilinç ve davranıĢlarını değiĢtirme misyonundan çok uzakta 

oldukları söylenebilir (S.T.G.M. Sivil Toplumcunun El Kitabı - 2, 2004:11). 

Bir STK‟nın, aĢağıda sayılan temel nitelikleri taĢıması ve belli sorumlulukları 

üstlenmesi beklenir .(S.T.G.M. Sivil Toplumcunun El Kitabı - 2, 2004:15): 

1. Toplum yararı gözetmek. Toplumdan alınan güçle topluma hizmet etmek. 

2. Gönüllü olmak. 

3. VaroluĢ nedeni ve görev tanımını net olarak yapmak. 

4. Hedef, program, etkinlikler ve kaynak kullanımı konularında topluma karĢı 

saydam olmak. 

5. Kaynakları, beyan edilmiĢ bu görev tanımına uygun ve verimli olarak 

kullanmak. 

6. Bütün program ve projeleri, bu görev tanımına uyumlu olarak tasarlamak 

7. STK‟nın çalıĢmalarına ilgi duyan bireylere ve gelen taleplere yanıt vermek. 

8. Kâr amacı ve çıkar gütmemek (ÇalıĢmaların sağlıklı yürütülebilmesi 

amacıyla kazanç sağlanabilir; ancak, elde edilen kazanç yine var oluĢ amacı 

doğrultusunda kullanılır.) 

9. Devletten bağımsız olmak. 

2.8.  Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Medya 

Ġnternet in geliĢmesi ile birlikte kurumların paydaĢları ile olan iliĢkilerini düzenleyen 

Halkla ĠliĢkiler faaliyetlerinde de değiĢimler olmuĢtur. ġirketlerin, organizasyonların 

halkla iliĢkiler veya kurumsal iliĢkiler bölümleri Sosyal Medya uygulamaları ile farklı 

bir yapılanma içerisine girmiĢlerdir. Bu noktada iletiĢim yürütülmesi açısından 

Ģirketlere ve organizasyonlara Ġnternete odaklanan yeni görev ve sorumluluklar 

meydana gelmiĢtir. Bunun sonucu olarak son yıllarda, Ġnternet ve Web kayda değer 

Ģekilde geliĢmiĢ, kurum ve kuruluĢların hedef kitleleri ile etkileĢim ve iletiĢim kurma 

yöntemleri geliĢmiĢtir. Geleneksel medyanın gerçekleĢtirdiği tek yönlü ve pasif 

izleyiciye dayanan iletiĢim anlayıĢı geliĢen Ġnternet ve Sosyal Medya ile değiĢmiĢ, çift 

yönlü ve karĢılıklı etkileĢime dayanan bir iletiĢimi meydana getirmiĢtir (Alikılıç, 

2011:75). 
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Günümüzde bütün kurum ve organizasyonların en azından bir Ģekilde bir Web sitesi 

açarak Ġnternet ‟te yer aldıkları söylenebilir. Web sitelerinin bu açıdan güçlü bir halkla 

iliĢkiler aracı olduğu söylenebilir, çünkü Web siteleri kurum ve organizasyonların 

kamuoyuna açılan ilk yüzüdür (Seitel 2007‟den aktaran Alikılıç, 2011:2).  

Bu anlamda Ġnternet ve Sosyal Medya STK‟ların kamuoyu ile iletiĢimlerini de 

etkilemiĢtir. Sosyal Medya STK‟lar ile toplumsal ve siyasal hareketler tarafından 

kendilerini tanıtmak, eylemlerini organize etmek, bu eylemleri duyurmak ve örgüte 

destekçi ile gönüllü bulmak için giderek tüm dünyada daha yoğun bir biçimde 

kullanılmaktadır. STK‟ların eylemleri e-posta grupları üzerinden tartıĢılabilmekte ve bu 

sayede siyasi kararlar alınabilmektedir. Ayrıca eylemlerin görüntüleri Youtube gibi 

Web sitelerine yüklenerek hedef kitlelere ulaĢması sağlanmaktadır (Binark, 2011:15).  

Anaakım medyadan farklı olarak sosyal medya, bireylere eĢik bekçisi süzgecinden 

kurtulma fırsatı vermektedir. Dahlgren‟e göre Sosyal Medya ortamları yurttaĢa 

eriĢtikleri enformasyon üzerinde daha fazla olanak sağlamaktadır: Ne tür enformasyona 

eriĢileceğini, buna nasıl ve ne zaman eriĢileceğini artık yurttaĢ düzenleyebilmektedir 

(Binark, 2011:15). 

Alan adı Tambini 1999 yılında Ġnternet ortamının kamusal ifade için yurttaĢ katılımını 

nasıl desteklediğini incelemiĢtir. Yaptığı çalıĢmada, Sosyal Medyanın depolama 

kapasitesi, etkileĢimsellik, zaman-uzam sınırının ortadan kalkması, geleneksel 

medyadaki eĢik bekçisi mekanizmasının ortadan kalkması, katılım ve ifade için para ve 

zaman maliyetini azaltması gibi özelliklerinin yurttaĢın kamusal ifadesi ve katılımdaki 

olumlu rolüne dikkat çekmiĢtir (Binark, 2011:15). 

Ancak bu noktada, Ġnternet ‟in ve dolayısıyla Sosyal Medyanın olumsuz kullanımından 

da bahsetmek gerekir. Sosyal Medya aĢırı sağ ideolojiler ve söylemler tarafından da 

kullanılmaktadır (Binark, 2011:15). 

Ġnternet ‟in cinsiyetçi, homofobik, transfobik, ırkçı ve yabancı düĢmanı nefret 

söylemlerini yaymak için kullanılması, gerek BirleĢmiĢ Miletler‟in gerekse Avrupa 

Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı‟nın da dikkatini çekmiĢtir. Türkiye‟de de Sosyal 

Medyada Nefret Söylemi ÇalıĢma Grubu tarafından, 2010 yılında çevrimiçi haber 

sitelerinde okur yorumlarında üretilen nefret söylemi, Facebook‟ta nefret söylemi 

temelli siyasal ve toplumsal örgütlenmeler ile video paylaĢım ağlarında dolaĢıma 
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sokulan nefret klipleri ve müzikleri, çevrimiçi spor taraftar gruplarındaki nefret söylemi 

incelenmiĢ, Ġnternet  ortamında Sosyal Medyanın özelliklerinden dolayı hızla yayılan ve 

popüler kültüre dahil olarak doğallaĢıp sıradanlaĢan bu nefret söylemine karĢı toplumsal 

ve siyasal mücadele yollarının geliĢtirilmesi önerilmiĢtir (Çomu 2010‟dan aktaran, 

Binark, 2011:16). 

Kellner ve Kahn‟ın önerisi, Sosyal Medya ortamlarının demokratik ve eĢitlikçi 

politikalar tarafından özellikle ve bilerek/istenerek kullanılması gereğidir. Bu noktada, 

yeni toplumsal hareketlerin ve STK‟ların, aktivistlerin Sosyal Medya ortamını kullan-

malarının dijital aktivizm olarak tanımlanabileceğini belirtmek gerekmektedir. Dijital 

aktivizm, Ġnternet ortamının belli siyasal, toplumsal, ekonomik amaçlar doğrultusunda 

örgütler tarafından kullanılması ve örgütün çevrimdıĢı etkinliklerinin ve varoluĢunun 

desteklenmesidir. Özellikle insan hakları, kadın hakları, cinsel kimlik hakları gibi hak 

temelli örgütlenmeler ile çevre ve ekolojik sorunlar konusunda, militarizm karĢıtı 

politikalara sahip STK‟lar Ġnternet ortamını kullanmada oldukça giriĢkendirler (Binark, 

2011:16). 

Ġnternet ve dolayısıyla Sosyal Medya, tüm bu yönleri ile sağ ve sol ideolojilerin, 

egemen kültürlerin ve alt kültürlerin merkezleri tarafından kendi çıkarlarını ve 

gündemlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Buna göre gelecekte siyasi seçim 

kampanyaları gelecekte daha çok Ġnternet üzerinden yürütülecektir. Bu sayede 

ideolojilerin savaĢ alanları da fabrikalardan, sokaklardan ve okullardan çıkarak yer 

değiĢtirecektir (Binark, 2011:16). 

Ġnternet, tüm dünyada STK‟lar için birçok fırsat yaratmaktadır. Ġnternet ve Sosyal 

Medyanın STK‟lara sağladığı olanaklar Ģunlardır (Binark, 2011:18):  

o Kendilerini tanıtabilir. 

o Eylemlerini duyuran takvimler kullanabilir.  

o E-imza kampanyası düzenleyebilir.  

o Ana akım medyanın ele aldığı konularla ilgili eleĢtiri yapabilir ve 

alternatif enformasyon yayılabilir.  

o Alternatif haber kaynağına, diğer toplumsal hareketlere bağlantı 

verebilir.  
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o Takipçileri ile etkileĢim içine girebilir.  

o Takipçilerinin profil bilgilerini oluĢturabilir ve paylaĢabilir.  

o Çevrimiçi anket uygulayabilir.  

o Yeni destekçiler bulabilir.  

o Örgüt için fon ve kaynak oluĢturabilirler.  

Tüm bu fırsatlara rağmen, STK‟ları temel olarak Sosyal Medyayı yeterince 

kullanmamaktadır. Stein‟e göre Web ortamının toplumsal hareketler tarafından az 

yoğunlukta kullanılmasının üç nedeni vardır: Örgütsel yönelimler (amaç, hedefler ve 

inançlar temelinde); örgütsel kaynaklar ve örgütler arasında kaynak paylaĢımı. Birçok 

toplumsal hareketin ve sivil toplum örgütlenmesinin Sosyal Medya ortamının sağladığı 

olanakları kullanamamasının nedeni, zaman, para ve bilgiden kaynaklanan 

yetersizliklerdir (Binark, 2011:18). 

Kirschenbaum ve Kunamneni bu durumu “örgütsel uçurum” olarak adlandırmaktadır. 

Örneğin bir Web sayfasının tasarımı için zaman-para ve beceri gerekir; ardından sayfa-

nın güncellenmesi gereklidir ki bu da yine zaman ve beceri gerektirir  (Binark, 

2011:18). 

Benjamin Barbar‟a  göre, “her Ģey fast food tarzında hızlı yaĢanmamalı ve kararlar hızlı 

bir Ģekilde „evet-hayır‟ ikiliğine sınırlandırılmamalıdır. Tüm bunlar, aynı zamanda 

bireyi evinde oturup demokratik süreçlere bilgisayar baĢından dahil olma olanağı 

vermektedir ki, bu da münzevi bireylere yol açar”. Buna göre yurttaĢların birer “klavye 

aktivistine” dönüĢmeleri büyük bir tehlikedir. YurttaĢların toplumsal olaylar ve siyasi 

konular karĢısındaki verdikleri tepkiler sadece siber uzamda kalmamalıdır. STK‟ların 

örgütlediği yurttaĢlar, sokakla buluĢmalıdır  (Binark, 2011:22). 

2.9. Pozitif Yaşam Derneği 

Türkiye‟de çalıĢan HIV/AIDS alanında hizmet veren bir sivil toplum örgütü olarak 

Pozitif YaĢam Derneği ile iliĢkin olarak bu bölümde bilgi verilecektir. 

Pozitif YaĢam Derneği HIV/AIDS ile yaĢayanlar ve yakınları, gönüllüler ve ilgili 

meslek uzmanlarının bir araya gelerek 2005 yılında oluĢturduğu bir dernektir. Dernek, 

Türkiye‟deki HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin hiçbir alanda ayrımcılık ile 
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karĢılaĢmamasını, tüm HIV/AIDS ile yaĢayan  kiĢilerin tedaviye kolayca ve ücretsiz 

ulaĢabilmesini ve HIV Pozitif kiĢilerin de her vatandaĢ ile eĢit haklara sahip olmasını 

sağlamayı vizyon edinmiĢtir. Pozitif YaĢam Derneği‟nin kuruluĢu, Sosyal Medyanın 

etkisi ile olmuĢtur. Dernek 2005 yılında “HIV POZITIF TÜRKĠYE”
47

 adlı e-posta 

grubunda bir araya gelen HIV Pozitif bireyler ve yakınları tarafından kurulmuĢtur. 

Pozitif YaĢam Derneği, misyonunu Ģu Ģekilde tanımlamaktadır 
48

: 

1. Tanı almıĢ olsun ya da olmasın HIV Pozitif ve yakınlarını destek hizmetlerine 

yönlendirmek. 

2.  HIV'in tıbbi, hukuki ve sosyal yönleriyle ilgili bilinçlenmelerini sağlamak. 

3. HIV Pozitif bireylerin  fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmelerine destek olmak. 

4. Savunuculuk aktiviteleri sayesinde damgalama ve ayrımcılığa uğramalarının 

önüne geçmek. 

5. Sahip olunan haklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlamak. 

Pozitif YaĢam Derneği, tanımlanan vizyon, misyon ve amaçları doğrultusunda 

kendisine bir stratejik planı kapsayan hedefler belirlemiĢtir. Bu hedefler 
49

;  

1. Pozitif YaĢam Derneği Web sitesi sayesinde sene içerisinde tanı alan HIV/AIDS 

ile yaĢayan kiĢilerin bir araya gelebileceği bir ortam olduğunun, bilgi ve destek 

alabilecekleri bir yerin olduğunun duyurulması, 

2. Pozitif YaĢam Destek Merkezi sayesinde HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin bu 

sürece aktif olarak katılımının sağlanması böylelikle sivil toplum bilincinin 

geliĢtirilmesi, 

3. Pozitif YaĢam Destek Merkezinde sağlanan akran danıĢmanlığı
50

, tıbbi, 

psikolojik, beslenme ve hukuki danıĢmanlıklar sayesinde HIV/AIDS ile yaĢayan 

kiĢilerin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerinin 

sağlanması, 
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 Ġlgili e-posta grubuna http://groups.yahoo.com/group/hivpozitif/ adresinden ulaĢılabilir.  
48

http://pozitifyasam.org/tr/biz-kimiz.html   (EriĢim Tarihi: 24.09.2012)  
49

http://pozitifyasam.org/tr/biz-kimiz.html   (EriĢim Tarihi: 24.09.2012) 
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  Akran DanıĢmanlığı Hizmeti: Pozitif YaĢam Derneği‟nin HIV/AIDS tanısı almıĢ bireylere yönelik 

verdiği bir hizmet. Bu hizmet kapsamında yeni tanı almıĢ kiĢiye benzer sosyal, ekonomik özellikleri 

olan bir bilinçli bir HIV Pozitif birey psikolojik, tıbbi,  hukuki ve soyal  yönden danıĢmanlık 

yapmaktadır.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgroups.yahoo.com%2Fgroup%2Fhivpozitif%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdLl9Rbg593SB4Ltqx_3xwRSi1sg
http://pozitifyasam.org/tr/biz-kimiz.html
http://pozitifyasam.org/tr/biz-kimiz.html
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4. Destek hizmeti alan her HIV/AIDS ile yaĢayan bireylerin eğitimler, seminerler 

ve çeĢitli projelere katılımı ile bu konuda daha fazla bilgilenerek 

güçlenmelerinin sağlanması, 

5. T.C. vatandaĢı olsun olmasın bulunulan sene içerisinde sorun ile karĢılaĢan tüm 

HIV/AIDS‟le yaĢayanların vaka yönetimi sayesinde ücretsiz tedavi, destek ve 

bakım hizmetlerine ulaĢabilmesini sağlamak, 

6. Her hangi bir alanda ayrımcılık ve damgalanma ile karĢılaĢan HIV ile yaĢayan 

bireylerin yaĢadıkları ihlallerin belirlenmesi ve hukuk yoluna götürülmesi,  

7. Ulusal düzeyde AIDS Komisyonu vb. toplantılarda bulunarak oluĢturulan 

HIV/AIDS politikalarının ve HIV ile yaĢayan kiĢilerin haklarının belirlenmesine 

katkıda bulunulması, 

8. Sağlık Sistemi içerisinde HIV/AIDS ile yaĢayan kiĢilerin gereksinimlerinin 

gerekli mercilere ulaĢtırılması, tanı, tedavi ve destek hizmetlerine eriĢimlerinin 

kolaylaĢtırılması, 

9. Devlet tarafından HIV/AIDS klinikleri ve hastaneleri kurulmasının 

desteklenmesi, 

10. Dünyadaki diğer HIV ile yaĢayan kiĢilerin oluĢturduğu organizasyonların 

toplantılarında ve bunun yanında uluslararası HIV/AIDS konusu dahilinde 

yapılan kongrelerde Türkiye‟nin temsiliyetinin yapılması, deneyim paylaĢımı 

sayesinde geliĢmelere destekte bulunulması, 

11. Ulusal ve uluslararası platformlar, medya, ilgili devlet organları ve Sivil Toplum 

KuruluĢları baĢta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine ulaĢarak bilgi, tutum 

ve davranıĢ değiĢikliğini sağlamak için çalıĢılması ve 

12. HIV Pozitiflere yönelik damgalama ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak tutum ve 

davranıĢ değiĢikliğinin sağlanması yolunda farkındalık arttırma çalıĢmaları ve 

bu uğurda projelerin oluĢturularak uygulanmasıdır. 

Pozitif YaĢam Derneği kendisine ortak değerler ve ilkeler belirlemiĢtir. Ortak ilke ve 

değerler, bir kurumun kimliğini belirleyen özelliklerdir. Kurumun tüm üyelerinin, 

çalıĢanlarının ve gönüllülerinin paylaĢtığı temel inançları, ahlak kurallarını, davranıĢ 

kurallarını, özen gösterdiği amaçları, idealleri ifade eder, aynı zamanda alınan kararların 
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doğru veya yanlıĢ olduğuna karar vermekteki temel ölçütleri oluĢturur. Bu ortak değer 

ve ilkeler Ģunlardır 
51

. 

1. Mahremiyet ve Sorumluluk 

 Her üye, gönüllü, çalıĢan, danıĢan dernek / destek merkezi içinde ve dıĢında 

HIV/AIDS ile yaĢayan insanların kimliklerini her ne durumda olursa olsun gizli 

tutmakla, 

 KiĢisel mahremiyete saygı ve özen göstermekle yükümlüdür. 

 ġeffaflık; Dernek, iĢleyiĢiyle ilgili bilgi akıĢı ve hesap verebilir durumda 

olmalıdır. 

 Derneğin her üyesi HIV‟in yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri 

almakla sorumludur. 

2. Çıkarlara Alet Etmemek 

 Üyeler ve gönüllüler dernek etkinliklerini mesleki çıkarlarına alet etmemekle 

sorumludurlar. 

 Pozitif YaĢam Derneği, kiĢisel ve ticari çıkarlara hizmet etmez. 

3. Bütünlük 

 Derneğin her üyesi genel kurulda alınan kararlara uygun hareket etmekle 

sorumludur. 

4. Temsiliyet 

 Dernek çalıĢanları ve temsilcileri, HIV pozitif veya HIV negatiflik durumu, 

cinsel yönelim, ırk, dil, din, sosyal konum vs. ile değil, HIV/AIDS ile ilgili 

çalıĢmalar konusundaki motivasyonları ve yeterlilikleriyle değerlendirilir. ÇeĢitli 

platformlarda, çeĢitli hedef kitlelerine yönelik mesajların nasıl verileceği, 

stratejik çalıĢmalar sonucunda belirlenir. 
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http://pozitifyasam.org/tr/biz-kimiz.html


49 

 

5. Bilgilenmek 

 Pozitif YaĢam Derneği HIV/AIDS ile ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki 

geliĢmeleri ve yenilikleri takip etmek ve çevresindeki insanlarla bu bilgileri 

paylaĢmakla sorumludur.  

6. Ayrımcılık ve Damgalanmaya KarĢı Çıkmak 

 Pozitif YaĢam Derneği her türlü ayırımcılığı reddeder. 

 HIV/AIDS ile yaĢayanların toplumda, iĢyerinde, devlet kuruluĢlarında, 

okullarda, hastanelerde, medyada ve sokakta karĢılaĢtıkları ayrımcı tutum ve 

davranıĢlara karĢı çıkmakla sorumludurlar. ÇeĢitli gerekçelerle "risk grupları" 

olarak ilan edilen ve suçlanan toplumun hassas kesimlerine (eĢcinseller, paralı 

seks iĢçileri, damar içi madde kullananlar, sokakta yaĢayanlar) önyargısız olarak 

ve insan haklarını gözeterek yaklaĢmakla sorumludurlar. 

7. Üyelik 

 Üyelik, bir baĢka üyenin referansıyla gerçekleĢir. 

 Dernek üyeleri, gönüllüler, yönetim kurulu üyeleri ve dernek çalıĢanları arasında 

HIV+'lerin olması gözetilir. Özellikle dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri 

arasında sayısal çoğunluğu HIV+'lerin oluĢturması ilkesi benimsenmiĢtir. 

Pozitif YaĢam Derneği Ağustos 2006 – 31 Aralık 2010 yılları arasında  652 

HIV/AIDS'le yaĢayan ve yakınına ulaĢmıĢtır. Psikolojik/Psikyatri/Beslenme 

Akran/Tıbbi/ Hukuk DanıĢmanlığı ve Sosyal Hizmet Desteği olmak üzere yıllar içinde 

toplam 4400 hizmet sağlanmıĢtır. Dernek 2010 yılında, Ocak-Aralık ayları 

içerisinde 150 HIV Pozitif kiĢiye ulaĢarak bu yıl  652 DanıĢmanlık hizmeti sağlamıĢtır. 

Pozitif YaĢam Derneği, üyeleri ve danıĢanlarına bütün hizmetlerini ücretsiz olarak 

sunmaktadır. SağlamıĢ olduğu hizmetler kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir 
52

. 

 Beslenme DanıĢmanlığı 

 Psikolojik DanıĢmanlık 

 Hukuk DanıĢmanlığı 

                                                 
52

http://pozitifyasam.org/tr/hizmetlerimiz.html (EriĢim Tarihi: 24.09.2012) 

http://pozitifyasam.org/tr/hizmetlerimiz.html


50 

 

 Tıbbi DanıĢmanlık 

 Akran DanıĢmanlığı 

 Vaka Yönetimi 

Dernek aynı zamanda bünyesi içerisinde, bir psikolog ve bir beslenme uzmanı ile 

danıĢanlara hizmet vermektedir. 

Dernek sağladığı danıĢmanlık hizmetlerinin yanında HIV/AIDS ile ilgili kitaplar, 

broĢürler basmakta e-Bültenler yayımlamakta, medya iliĢkilerini düzenlemekte ve 

medya mensuplarına HIV/AIDS konusunda seminerler vermekte, basın toplantıları 

düzenlemekte, yıllık ve dönemlik medya ve ayrımcılık raporları yayımlamakta, 

HIV/AIDS konusunda kamuoyu yaratma çalıĢmaları sürdürmekte, HIV Pozitif bireylere 

bütçesi dahilince ücretsiz ilaç ve kondom sağlamakta, ayrımcılığa uğrayan HIV Pozitif 

bireyler ve yakınlarına hukuki destek sağlamakta, ücretsiz HIV testi gibi kampanyalar 

düzenleyerek toplumu konu ile ilgili olarak bilinçlendirmekte, 1 Aralık Dünya AIDS 

günü kapsamında yürüyüĢ ve organizasyonlar düzenlemekte, kanun yapıcılar ile 

görüĢerek lobi çalıĢmaları yürütmekte, HIV Pozitif bireylerin tedaviye ulaĢma 

sorunlarında ilaç firmaları ile görüĢmekte, çeĢitli seminer ve konferanslara Türkiye‟yi 

temsilen katılmakta, sosyal medya üzerinden iletiĢim çalıĢmaları yürütmekte, sağlıklı 

cinsellik konusunda eğitimler vermekte, ayrımcılıkla mücadele kapsamında araĢtırmalar 

yapmakta ve eğitimler vermekte, HIV/AIDS ile ilgili olarak eğitici ve bilgilendirici 

filmler ve materyaller üretmekte, HIV Pozitif bireylere ve yakınlarına iĢ bulma 

konusunda yardımcı olmaktadır.  
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3.  Yöntem 

ÇalıĢmanın bu bölümde araĢtırmada kullanılacak olan araĢtırma modeli açıklanacaktır.  

3.1.Araştırma Modeli  

Bu bir nitel durum araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın konusu Türkiye‟de HIV/AIDS 

konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün, hedef kitlesine doğru bilgi 

vermesi noktasında Sosyal Medyayı nasıl kullandığı sorusuna cevap bulmaktır. Nitel 

araĢtırmalarda olaylar kendi doğal ortamları içerisinde derinlemesine incelenmektedir 

(Gündoğan, 2013: 109). 

 Bu anlamda nitel araĢtırmalar, sosyal olguları bağlı oldukları ve içinde yer aldıkları 

doğal görünümleri ile gözlem, görüĢme veya belgeleri çözümleyip yorumlayarak kuram 

geliĢtirme süreci olarak bilinmektedir (Eby, 2013:113). 

3.2.Araştırma Alanı  

Bu araĢtırmada araĢtırma gerçekleĢtirilen derneğin Sosyal Medya kanallarını nasıl 

kullandığına iliĢkin, oluĢturulacak araĢtırma modeli incelenecektir. AraĢtırmada, 

Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün “hak 

ihlalleri” kapsamında değerlendiği haberler ele alınacaktır. Bu bağlamda, 2009 ve 2011 

yılları arasında yayımlanan 17 haber incelenecektir. 

Nitel araĢtırmalarda araĢtırma alanının anonim kalması önemlidir. Bu nedenle, 

Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda faaliyet gösteren bu sivil toplum örgütüne bu 

çalıĢmada, kısaca Dernek denilecektir. 

Dernek, Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda çalıĢan T.C. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir 

dernektir. Dernek Ġnternet‟te, Google arama motoru üzerinde HIV, AIDS, Türkiye ve 

Dernek kelimelerinin taratılması ile bulunmuĢtur. 

3.3. Katılımcılar 

GörüĢme yapılacak olan katılımcılar aĢağıdaki gibi seçilmiĢtir:  

 Yerel gazeteciler Ġçanadolu Bölgesinde yer alan bir Ģehrin Valiliğinden alınan 

basın listesindeki yayınlar alfabetik sıraya dizilmiĢ, listede yer alan her 

yayındaki gazetecilere telefonla ulaĢılarak çalıĢma hakkında bilgi verilmiĢtir. 
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GörüĢmeyi kabul eden farklı yayınlardan ilk iki gazeteci ile haberlere iliĢkin 

derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır. Buna göre alfabetik sıraya dizilen yayınlar 

arasından görüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerden ilk ikisi çalıĢmaya dâhil 

edilmiĢtir.  

 Ulusal bir gazetede çalıĢan gazeteciler ise Türkiye‟de araĢtırmanın yapıldığı ay 

itibariyle tirajı en yüksek on gazetesinde çalıĢan gazetecilere mail yoluyla 

ulaĢılmıĢtır. Bu maillere olumlu cevap veren gazetecilerden ilk beĢi araĢtırmaya 

dahil edilerek görüĢüme sağlanmıĢtır.  

 Konuya iliĢkin halktan seçilen olan katılımcılar ise bir Ģehirde yaĢayan hafta 

sonu ve hafta içi rastgele iki farklı kafede oturan kiĢiler arasından seçilmiĢtir.  

3.4.Verilerin Toplaması 

ÇalıĢmanın verileri toplama araçları temel olarak yapılan görüĢmelerin seçilen 

haberlerin analizi ve buna bağlı olarak belirlenen katılımcılar ile yapılan olan 

görüĢmeler ve gözlemlerden oluĢmaktadır. Haberlere iliĢkin olarak yapılacak olan 

görüĢmeler. Aynı zamanda derneğin Twitter hesabında paylaĢılan Twitler hesabı 

incelenmiĢtir 

AraĢtırmaya konu olan dernek, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesine kayıtlı ve 

çalıĢma alanı HIV/AIDS olan bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, Ġnternet üzerinde 

HIV/AIDS, Türkiye kelimelerine iliĢkin yapılan tarama ile bulunmuĢtur. 

AraĢtırmanın ilk kısmında çalıĢmaya konu olan HIV/AIDS ayrımcılığına basın yoluyla 

gerçekleĢtirilmiĢ örnek bir vaka seçilecektir. Örnek vakaya dâhil edilen haberler Pozitif 

YaĢam Derneği tarafından “Nefret Söylemi ve Suçları” çerçevesinde değerlendirilen 

haberler seçilmiĢtir
53

.  Bu haberlerin tümü, P.Y.D. tarafından HIV/AIDS konusunda 

önyargılı, yanlıĢ bilgi içeren, HIV pozitif bireylere yönelik hak ihlalleri içeren ve 

medyada nefret söylemine örnek vaka olarak gösterilmektedir. Seçilen haberler numara 

verilerek kodlanmıĢ, haberlerdeki fotoğraf kullanımı ve hak ihlalleri P.Y.D. ile yapılan 

görüĢme ile belirlenerek tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda haberlerin yer aldığı gazeteler 

ve yayın tarihleri tespit edilmiĢtir. Veri toplama kısmının ikinci aĢamasında ise 

çalıĢmaya konu olan derneğe ait olan Twitter hesabı yine dernekle yapılan görüĢme 
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sonucunda www.twitter.com adresi üzerinde bulunmuĢtur. Bu hesapta yapılan 

paylaĢımlar tarih sırasına göre eriĢim olanağı bulunmaktadır.  

a) Haber değerlendirmesi 

Konuya iliĢkin olarak ilgili haberlerin okuyucular ve profesyoneller üzerinde yarattığı 

etkiler üzerine derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu bağlamda iki gazeteci ve 

halktan rastgele seçilecek iki katılımcının haberler ile ilgili değerlendirmeleri alınmıĢtır.  

b) Twitter incelemesi  

ÇalıĢmanın son kısmında haberlere konu olan tarihler ve üç gün sonrasına kadar yapılan 

paylaĢımlar incelenecektir. Ġlgili Twitter hesabında haberlere iliĢkin bir paylaĢım olup 

olmadığı kontrol edilmiĢtir.  

c) Değerlendirme  

AraĢtırmanın son kısmında ortaya çıkan sonuca iliĢkin dernek ile görüĢmeler yapılacak 

ve durum değerlendirilecektir. 

Bu çalıĢma için gerekli veriler katılımcılar ile yüz yüze ve eposta ile görüĢülerek 

toplanacaktır. Konu ile ilgili olarak seçilen haberler ise Derneği‟n Web sitesinde yer 

alan hak ihlallerine örnek gösterilen haberlerden seçilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler 

sırasında ses kaydı alınmıĢ ve görüĢmeler daha sonra analiz edilmiĢtir. Tüm 

görüĢmelerde katılımcılara ilgili haberler okumaları ve değerlendirmeleri için 

verilmiĢtir. Katılımcılar haberleri okuduktan sonra daha önce belirlenen ve bu 

çalıĢmanın ek kısmında yer alan sorular sorulmuĢtur. Bu esnada katılımcının da onayı 

alınarak ses kaydı alınıĢtır. Bütün görüĢmelerden önce standart olarak çalıĢmanın amacı 

ve hangi kapsamda yapıldığına dair bilgi verilmiĢtir. Aynı zamanda katılımcılara kimlik 

bilgilerinin gizli tutulacağına dair güvence verilerek, konuya iliĢkin görüĢlerini daha 

rahat bir Ģekilde paylaĢma imkânı sağlanmıĢtır.  

GörüĢme sonucunda katılımcıların haberlere iliĢkin değerlendirme ve görüĢleri analiz 

edilmiĢtir. Haberlerin, Derneği‟nin de belirlediği üzere HIV/AIDS hakkında nasıl bir 

yapı taĢıyıp taĢımadığı tespit edilmiĢtir.   

Son olarak araĢtırmaya konu olan Derneği‟n Twitter hesabında ilgili haberlerin 

yayınlandığı tarih ve üç gün sonrasına kadar yaptığı paylaĢımlar incelenmiĢtir. 

Haberlere iliĢkin kamuoyunu bilgilendirip bilgilendirmediği de değerlendirilmiĢtir. 

http://www.twitter.com/
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Konuya iliĢkin olarak bir paylaĢımda bulunmadıysa nedeninin tespiti için Dernek ile de 

görüĢmeler yapılmıĢtır.  

3.5. Verilerin Çözümü ve Analizi  

Verilerin çözümü ve analizi kısmında, bu araĢtırma için toplanmıĢ olan verilen bir araya 

getirilmesi, gruplandırılması ve analiz edilmesi iĢlemleri yapılmıĢtır. Bilindiği üzere 

nitel çalıĢmalarda toplanan veriler sistematik hala getirilir, kodlanır ve okuyucuya 

sunulur (Böke vd, 2011: 300). 

ÇalıĢmada değerlendirilen haberlere iliĢkin hak ihlali yapılan haberlerin 

değerlendirilmesi araĢtırmaya konu olan dernek ile birlikte derinlemesine görüĢme 

yapılarak tespit edilmiĢtir. Haberler ile iliĢkin yapılan görüĢmelerde ses kaydı alınmıĢ 

olup bu görüĢmelerin çözümlemesi yapılmıĢtır. 

Belirlenen haberlere iliĢkin görüĢleri alınan gazeteciler ve halktan seçilen katılımcılar 

için bir görüĢme formu oluĢturulmuĢtur. Bu noktada görüĢme formunda belirlenen 

sorular ile ilgili olarak alınan cevaplar değerlendirilmiĢ, gruplandırılmıĢ ve 

katılımcıların benzeĢen ve ayrıĢan görüĢleri analiz edilmiĢtir. Derneği Ġnternet sitesinde 

yer alan ve hak ihlalleri kapsamında değerlendirilen haberler, yerel ve ulusal 

gazetecilere ve toplumdan rastgele seçilerek bireylere okutularak değerlendirmeleri 

alınmıĢtır. Yapılacak olan görüĢmelerde, okuyucuların haberleri okuduktan HIV/AIDS 

hakkındaki görüĢleri ve haberlere iliĢkin değerlendirmeleri alınmıĢtır. Ġlgili haberler 

yayım tarihleri baz alınarak 1‟den 17‟ye kadar numaralanmıĢtır. ÇalıĢmanın bundan 

sonraki kısmında haberlerin kod numaraları kullanılmıĢtır. Söz konusu haberlere iliĢkin 

Dernek ile yapılan görüĢme sonucunda haberlerdeki hak ihlalleri tespit edilmiĢtir (EK 

2). 

ÇalıĢmanın Sosyal Medya incelemesi kısmını oluĢturan adımda ise, incelemeye konu 

olan derneği Twitter hesabı üzerinden incelenen haberlerin yayınlanma tarihlerine göre 

yapılan paylaĢımlar incelenmiĢtir. Bu paylaĢımlar içerisinde, incelenen haberlere iliĢkin 

yapılan paylaĢımlar kayıt altına alınmıĢtır.  

3.6.Araştırmanın İnanırlığı  

Bu araĢtırma ile ilgili olarak ilgili alanyazın titiz bir Ģekilde incelenmiĢtir. Yapılan 

değerlendirmede HIV/AIDS ve Sosyal Medya konusunda en güncel bilgiler izlenmiĢtir. 
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Katılımcılar ile yapılan görüĢmelerin ses kayıtları alınmıĢ ve dijital ortamda 

saklanmıĢtır. GörüĢmelerin analizi esnasında yapılan değerlendirme iki farklı kiĢiye 

teyit ettirilmiĢtir. GörüĢmelerden çıkan sonuçlar teyit edilmiĢtir.  

Bu araĢtırmanın veri toplama araçlarının hazırlanmasından, verilerin toplanmasına ve 

verilerin analiz edilip, bulguların elde edilmesine iliĢkin tüm süreçlerde nitel araĢtırma 

alanında uzman bir öğretim üyesinden sürekli görüĢ alınmıĢtır. Diğer yandan, incelenen 

Derneğin Twitter sayfası bütün Ġnternet kullanıcılarının ulaĢımına açıktır.  

3.7.Araştırmacının Yeterlilikleri ve Rolü  

Bu çalıĢmayı gerçekleĢtiren araĢtırmacı HIV/AIDS ve Sosyal Medya konularında birçok 

çalıĢma yapmaktadır. AraĢtırmacı HIV/AIDS konusunda faaliyet gösteren Pozitif 

YaĢam Derneği üyesi ve gönüllüsüdür. 2011 yılı 1 Aralık Dünya AIDS günü 

yürüyüĢünün basın iliĢkilerini yönetmiĢ ve HIV pozitiflerin uğradığı hak ihlallerine 

karĢı bir insan hakları aktivistidir. Bu bağlamda kendisi HIV/AIDS konusunda birçok 

eğitim almıĢ, konuya iliĢkin tıbbi ve sosyal konuları yıllardır incelemektedir. Nitel 

araĢtırmalarda alan çalıĢmasını destekleyen verilere ulaĢım (görsel veriler, belgeler ve 

eserler) önem arz etmektedir. (Glesne, 2012: 108) Bu anlamda araĢtırmacı, HIV/AIDS, 

ayrımcılık ve Sosyal Medya konularında kaynaklara ulaĢım sorunu yaĢamamaktadır.  

AraĢtırmacı aynı zamanda ġubat 2011 yılından beri yayında olan Pozitif Günlük adlı 

Web Blogunun editörüdür. Blog Türkiye‟nin en çok okunan bloğu olmuĢ
54

 ve Turkcell 

Blog Ödülleri yarıĢmasında “Yılın En Ġyi KiĢisel Blogu” ödülünü almıĢtır
55

.  

AraĢtırmacı yine Sosyal Medya alanında ürettiği bir proje ile 2011 yılında Vodafone 

Fikir Yıldızları yarıĢmasında Türkiye üçüncüsü olmuĢtur. 

AraĢtırmacı Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Lisans, Anadolu Üniversitesi 

Reklamcılık ve Halkla ĠliĢkiler Bölümü Lisans programı mezunudur. Aynı zamanda 

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Doktora programı öğrencisidir.   

3.8.Araştırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri  

Bu çalıĢma Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda faaliyet gösteren bir derneğin desteği ile 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu çalıĢmayı gerçekleĢtiren Yüksek Lisans öğrencisi, HIV/AIDS 

                                                 
54

 http://www.ntvmsnbc.com/id/25417476/ (EriĢim Tarihi, 26.05.2013) 
55

 http://www.ntvmsnbc.com/id/25311995/ (EriĢim Tarihi, 26.05.2013) 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25417476/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25311995/
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ve Sosyal Medya alanında çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmanın bu özellikleri ile ve 

aldığı destekler çalıĢmayı güçlü kılmaktadır.  

Bu araĢtırma temel olarak belirlenen tarihlerdeki seçilen haberler ile ilgili olarak 

paylaĢımlarını incelemektedir. Bu noktada araĢtırma derneğin Sosyal Medyada yaptığı 

diğer paylaĢımları değerlendirmemektedir. Bu anlamda çalıĢma sadece belirlenen 

haberler ve sosyal medya kullanımı iliĢkisini değerlendirmektedir.  

Bu araĢtırma nitel bir durum çalıĢmasıdır ve bu nedenle elde edilen bulgular ve 

yorumları bu çalıĢma ile sınırlıdır; alana genellenemez; öte yandan konuya iliĢkin 

alanyazına aktarılabilir veriler sunmaktadır.  
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4.Bulgular 

Bu bölümünde araĢtırma süresince elde edilen bulgular ilgili alt baĢlıklarda ayrıntılı 

olarak açıklanmaktadır. Bu araĢtırmanın temel amacı, sivil toplum örgütlerinin ile 

Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda çalıĢma yapan sivil toplum örgütleri Sosyal 

Medyadan nasıl incelemektir. Bu bağlamda aĢağıdaki alt araĢtırma sorularının yanıtları 

aranmıĢtır: 

1. Sivil toplum örgütlerinin  

a. Ġnternet teknolojilerinden ve 

b. Sosyal Medyadan nasıl yararlanmaktadırlar?  

2. Türkiye‟de HIV/AIDS konusunda çalıĢma yapan sivil toplum örgütleri Sosyal 

Medyadan nasıl yararlanmaktadırlar?  

3. HIV/AIDS konusunda çalıĢma yapan sivil toplum örgütleri Sosyal Medyayı 

kullanarak hedef kitlelerine hangi konularda ulaĢmıĢlardır?  

4.1.Görüşmelere İlişkin Bulgular 

Değerlendirmeye tabi tutulan haberler ile ilgili olarak altı katılımcı ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Konuya iliĢkin yapılan görüĢmelerde ortaya çıkan sonuç haberlerin 

okuyucular üzerinde HIV/AIDS ile ilgili olarak Pozitif YaĢam Derneği ile belirlenen 

olumsuzlukları doğruladığı belirlenmiĢtir.  

GörüĢme yapılan gruplar ile ilgili olarak yapılan değerlendirme Ģu Ģekildedir: 

a) Yerel Gazeteciler  

Bu çalıĢmanın konusuna iliĢkin olarak toplam 5 yerel gazeteci ile görüĢülmüĢtür. 

Yapılan görüĢmelerde katılımcılara Ek 1‟de bulunan sorular yöneltilmiĢtir. GörüĢmeye 

dahil edilen gazeteciler, Valilik‟ten alınan basın listesinde yer alan irtibat bilgileri 

çerçevesinde bağlantı kurulan ve görüĢmeyi kabul eden 5 gazetecidir.  
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GörüĢmelerin analizi Ģu Ģekildedir; 

1. Gazeteci  

GörüĢme gerçekleĢtirilen gazeteci siyasi görüĢünü 1 en sağ, 10 en sol olarak 

tanımlaması istenildiğinde siyasi görüĢünü 7 olarak tanımlamıĢtır.  

GörüĢme gerçekleĢtirilen gazeteci, yerel bir gazetede “genel yayın yönetmeni” olarak 

çalıĢmaktadır. ĠletiĢim veya gazetecilik ile ilgili bir eğitimi yoktur. Kendisini “alaylı” 

olarak tanımlamaktadır.  

GörüĢme gerçekleĢtirilen ilk gazetecinin genel olarak HIV/AIDS konusunda yeterli 

bilgisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kendisi HIV/AIDS ile ilgili olarak sürekli yanlıĢ 

ifadeler ve terminoloji kullanmıĢtır. HIV/AIDS‟i temel olarak belli grupların hastalığı 

olarak nitelendirmiĢ olup, HIV/AIDS‟in “kurallara uyamayan kiĢilerin hastalığı” 

olduğunu söylemiĢtir. Bu bağlamda HIV pozitif biri ile evlenmeyeceğini söylemiĢtir.  

Gazeteci, HIV/AIDS‟in bulaĢma yollarından, tedavi süreçlerinden haberdar değildir. 

HIV/AIDS‟i toplum sağlığı için “önemli” bir konu olarak nitelendirmiĢtir.  

Haberleri incelediğinde haberde kullanılan yanlıĢ terminoloji, olumsuz görseller vs. 

dikkatini çekmemiĢtir. Sadece hak ihlallerine örnek olarak seçilen habere konu olan 

HIV pozitif çocuk ile ilgili haberleri “yanlıĢ” bulduğunu belirtmiĢtir. Haberlerde hak 

ihlalleri olduğunu ve etik problemler bulunduğunu belirtmiĢtir. Kendisi haberlere konu 

olan HIV pozitif çocuktan bahsederken haber tarihine bakarak “hala hayatta ise” 

ifadesini kullanmıĢtır.  

Buna göre görüĢme gerçekleĢtirilen gazeteci, HIV/AIDS konusunda yeterli bilgiye 

sahip değildir. HIV pozitif çocuk ile ilgili olarak yapılan haberlerdeki kullanılan 

fotoğraf ve kiĢisel bilgilerin açıklanmasını yanlıĢ bulduğunu belirtmiĢtir.  

2. Gazeteci  

GörüĢme gerçekleĢtirilen ikinci gazeteci Gazetecilik Bölümü mezunudur. Üniversitede 

eğitim aldığı yıllardan beri gazeteci olarak çalıĢmaktadır. Siyasal görüĢünü 1 en sağ 10 

en sol skalası içerisinde tanımlaması istenildiğinde 8 ile tanımlamıĢtır.  
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GörüĢme gerçekleĢtirilen gazeteci HIV/AIDS konusunda doğru bir terminoloji 

kullanmıĢtır. HIV/AIDS‟in bulaĢma yollarını bilmektedir. Ancak HIV pozitif bir kiĢi ile 

evlenmeyeceğini sadece arkadaĢ olabileceğini söylemiĢtir. HIV/AIDS‟in herkese 

bulaĢabileceğini belirtmiĢtir.  

Haberleri inceledikten sonra haberler ile ilgili olarak HIV pozitif çocuğun 

fotoğraflarının yayınlanması, kiĢisel bilgilerinin yayınlanması ve haber fotoğraflarında 

kullanılan olumsuz ve ölümcül imaja dikkat çekmiĢtir.  

Haberleri “magazinsel” bulmuĢ ve bu haberler yüzünden HIV pozitif çocuğun hayatının 

“karardığını” eklemiĢtir. Buna göre bu haberlerin tümü “yanlıĢ” olduğunu söylemiĢtir.  

Kendisi böyle bir durumda bu Ģekilde haber yapmayacağını dile getirmiĢtir.  

3. Gazeteci  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen üçüncü gazeteci üniversitede ekonomi eğitimi 

almıĢtır. Yerel bir gazetede muhabir olarak çalıĢmaktadır. Aynı zamanda gazetenin 

“tasarım iĢleri” ile de ilgilenmektedir. Siyasi görüĢünü 1 en sağ 10 en sol olmak üzere 

tanımlaması istenildiğinde, siyasi görüĢünü 4 olarak tanımlamıĢtır.   

Kendisi HIV/AIDS terminolojisini yanlıĢ kullanmaktadır. HIV/AIDS konusunda yeterli 

bilgiye sahip değildir. HIV/AIDS bulaĢma yollarını bilmemektedir. HIV pozitif birisi ile 

evlenemeyeceğini ve arkadaĢ olamayacağını belirtmiĢtir. HIV/AIDS‟i “gençlerin” 

hastalığı olarak tanımlamıĢtır.  

Konuya iliĢkin olarak haberleri incelediğinde, haberler ile ilgili olarak sadece HIV 

pozitif çocuğun yüzünün açık bir Ģekilde yayınlanmıĢ olmasını yanlıĢ bulmuĢtur. Bunun 

dıĢında kendisi bundan 20 yıl önce çalıĢtığı Ģehirde ilk HIV pozitif kiĢinin fotoğrafının 

çekilmesi ve yayınlanması için uğraĢtığını söylemiĢtir. Buna göre kendisi HIV pozitif 

kiĢisin çalıĢtığı Ģehirde bir “ilk olması” nedeniyle “haber değeri” taĢıdığını aktarmıĢtır. 

Bu bağlamda incelediği haberler içerisinde sadece HIV pozitif çocuğun yüzünün açık 

bir Ģekilde yayınlanması konusunda konuĢmuĢtur. Diğer haberler ile ilgilenmemiĢtir.  

Bu olayda HIV pozitif kiĢinin ailesi ve sağlık müdürlüğü tarafından korunmaya 

çalıĢtığını ancak fotoğrafını çektiğini belirtmiĢtir. Ancak durumun etik yanını düĢünerek 

HIV pozitif kiĢinin gözlerine bant çekerek fotoğrafı yayınladığını aktarmıĢtır. 
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4. Gazeteci  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen kiĢi, çalıĢtığı Ģehirde yeni yayın hayatına baĢlamıĢ 

bir gazetede muhabir olarak çalıĢmaktadır. ĠletiĢim veya gazetecilik eğitimi yoktur. 

Emekli edebiyat öğretmeni olduğunu belirtmiĢtir.  

Siyasi görüĢünü 1 en sağ 10 en sol olmak üzere tanımlaması istenildiğinde siyasi 

görüĢünü 8 olarak tanımlamıĢtır.  

GörüĢme gerçekleĢtiren gazeteci, HIV/AIDS terminolojisini yanlıĢ kullanmaktadır.  

HIV/AIDS ile ilgili olarak sahip olduğu bilgiyi çalıĢtığı Lisede öğrencilere verilen bir 

seminerden edindiğini belirtmiĢtir. HIV pozitif bir bireyle evlenemeyeceğini ancak 

arkadaĢ olabileceğini söylemiĢtir. Türkiye‟de HIV/AIDS‟in çok hızlı yayıldığını 

medyadan öğrendiğini belirtmiĢtir.  

Haberleri inceledikten sonra doktorların ağzından verilen yanlıĢ bilgileri doğru olarak 

kabul etmiĢtir. Bu haberlerde bir “yanlıĢ” göremediğini belirtmiĢtir.  

Kendisi HIV pozitif çocuk ile ilgili haberlere “üzüldüğünü” söylemiĢtir. Çocuğun 

ailesinin “cahil olmasından” dolayı böyle bir durumun yaĢandığını söylemiĢtir. Bu 

noktada gazetecilerin haber için büyük baskı altında olduklarına ve bu yüzden bazen 

böyle haberler yaptıklarını söylemiĢtir. Haberleri inceledikten sonra HIV/AIDS 

konusunda “dikkatli olunması gerektiğini”  belirtmiĢtir.  

5. Gazeteci  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen beĢinci gazeteci Açıköğretim Fakültesi Halkla 

ĠliĢkiler mezunu bir kadındır. Gazetecilik mesleğine çalıĢtığı kurumda reklam satıĢ 

görevlisi olarak baĢlamıĢtır. ġu anda çalıĢtığı yerel gazetede hafta sonları sağlık ve diyet 

sayfasını hazırlamaktadır. Siyasi görüĢ nelirtmemiĢtir.  

Kendisi HIV/AIDS terminolojisini yanlıĢ kullanmaktadır. HIV/AIDS konusunda bilgisi 

yetersizdir.  

HIV/AIDS ile ilgili olarak 1 Aralık Dünya AIDS gününü bildiğini AIDS‟e karĢı 

“farkındalık yaratılması” gerektiğini belirtmiĢtir. Kendisi Türkiye‟de HIV/AIDS‟in hızlı 

yayıldığını eklemiĢtir.  
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Ġncelediği haberlerde, HIV pozitif çocuk ile ilgili haberleri yanlıĢ bulmuĢtur. Konuya 

iliĢkin olarak bu haberleri yapanların “gazeteci olamayacağını” belirtmiĢtir. Buna göre, 

bu haberlerin tümünün bir suç olduğunu söylemiĢtir.  

Yapılan görüĢmelerden çıkarılabilecek sonuçlar Ģu Ģekildedir; 

GörüĢmelere katılan yerel gazetecilerin çok büyük bir kısmı HIV/AIDS konusunda 

yeterli bilgiye sahip değildir ve bu konuda önyargıları vardır. Kadın gazetecilerin erkek 

gazetecilere göre HIV/AIDS konusunda daha bilgili oldukları ortaya çıkmaktadır. Aynı 

zamanda gazeteciler arasında Sol siyasi görüĢe yakın olanların bu konunda daha bilgili 

ve daha hassas oldukları sonucu çıkarılmıĢtır.  

GörüĢme sağlanan gazetecilerin HIV/AIDS terminolojisini çoğunlukla yanlıĢ 

kullandıklarını ortaya çıkmaktadır.  

GörüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerin bazıları HIV/AIDS‟i bir polis adliye haberi gibi 

değerlendirmiĢtir. Bu noktada kendi yaptıkları hak ihlali içeren haberleri örnek olarak 

göstermiĢlerdir.  

GörüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerin HIV/AIDS konusunda bilgi aldıkları temel 

kaynaklar medya ve internettir. Bu noktada medya ve internetin HIV/AIDS konusunda 

önemi ortaya çıkmaktadır.  

GörüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerin tümü inceledikleri haberleri “yanlıĢ ve etik dıĢı” 

bulmuĢlardır. Sadece uzman kaynakları hak ihlali içeren haberler ile ilgili olarak görüĢ 

bildirmemiĢlerdir. Gazeteciler inceledikleri haberlerde HIV/AIDS‟e iliĢkin olarak 

“olumsuz” bir izlenim aldıklarını belirtmiĢlerdir. Haberlere konu olan kiĢilerin 

Hayatlarının olumsuz bir Ģekilde etkilendiğini söylemiĢlerdir.  

B) Halk ile yapılan görüĢmeler  

ÇalıĢmanın bu kısmında seçilen haberlerin okuyucular üzerindeki etkisini anlamak 

üzere halk ile görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmeler bir BüyükĢehir‟de hafta sonu ve hafta 

içi olmak üzere, iki farklı kafede bulunan bireyler ile yapılmıĢtır. GörüĢmeler, ilgili 

kafelerde bulunan müĢterilerden çalıĢmanın amacı açıklanarak yapılmıĢtır. Bu bağlamda 

toplam 5 kiĢi ile görüĢülmüĢtür.   
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1. Katılımcı  

GörüĢülen  kiĢi 24 yaĢında üniversite öğrencisi bir kadındır. Siyasi görüĢünü 1 en sağ 10 

en sol olmak üzere tanımlaması istenildiğinde 7 cevabını vermiĢtir. Kendisi HIV/AIDS 

terminolojisini yanlıĢ kullanmaktadır. Ancak HIV/AIDS konusunda bilgi sahibidir. 

BulaĢma yollarını bilmektedir. HIV pozitif birisi ile evlenmeyeceğini ama arkadaĢ 

olabileceğini eklemiĢtir. Buna neden olarak ise “toplum baskısını” göstermiĢtir. Her 

Ģeyden önce ailesinin HIV pozitif biri ile evlenmesine izin vermeyeceğini söylemiĢtir. 

HIV/AIDS konusunda bildiklerini medya ve internetten öğrenmiĢtir.  

Katılımcı haberleri incelediğinde bütün haberleri “kabul edilemez” olarak 

değerlendirmiĢtir. Özellikle HIV pozitif çocuk haberi ile ilgili olarak yapılan hak 

ihlallerinin “mahkemeye taĢınması” gerektiğini belirtmiĢtir.  

Doktor kaynaklı yanlıĢ bilgi ve önyargı içeren haberleri inceledikten sonra HIV/AIDS 

ile ilgili görüĢlerinin değiĢtiğini ve bu hastalıktan çok korktuğunu dile getirmiĢtir. Hak 

ihlalleri bulunan haberlere konu olan kiĢilerin bundan sonra hayatlarının “asla aynı 

olmayacağını” belirtmiĢtir.  

2. Katılımcı  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen ikinci katılımcı, 36 yaĢında bir erkektir. Siyasi 

görüĢünü 1 en sağ 10 en sol olmak üzere tanımlaması istenildiğinde 4 cevabını 

vermiĢtir. Kendisi HIV/AIDS‟in bulaĢma yolları konusunda yeterli bilgiye sahip 

değildir. HIV/AIDS konusunda bildiklerini “medyadan” öğrendiğini belirtmiĢtir.  

HIV/AIDS terminolojisini yanlıĢ kullanmaktadır. HIV pozitif bireyler için “AIDS‟li” 

ifadesini kullanmaktadır. HIV pozitif bir kiĢi ile evlenip evlenemeyeceği sorulduğunda, 

HIV pozitiflerin evlenmesin “yasak” olduğunu belirtmiĢtir.  

Bir yakını HIV ile enfekte olması durumunda onu “doktora” yönlendireceğini 

belirtmiĢtir. Aynı zamanda “kendisi için çok üzüleceğini” söylemiĢtir.  

Katılımcı haberleri inceledikten sonra, haberlerin “normal” olduğunu belirtmiĢtir. HIV 

pozitif çocuk için üzüldüğünü ifade etmiĢtir. Bu duruma neden olan “yetkililerin 

cezalandırılması” gerektiğini söylemiĢtir. Katılımcıya göre “Devlet AIDS‟liler 

konusunda hemen bir Ģeyler” yapmalıdır.    

3. Katılımcı 
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Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen üçüncü katılımcı erkektir. 23 yaĢında ve Turizm 

sektöründe çalıĢmaktadır. Siyasi görüĢünü 1 en sağ 10 en sol olmak üzere tanımlaması 

istenildiğinde 8 cevabını vermiĢtir. Katılımcı HIV/AIDS konusunda bildiklerini 

Osmangazi Üniversitesi‟nden öğrendiğini belirtmiĢtir.  

HIV/AIDS‟in bulaĢma yollarını sorulduğunda “kan yolu ile ve cinsel iliĢki” Ģeklinde 

cevap vermiĢti. Katılımcıya göre HIV/AIDS “tek eĢli cinsel yaĢam sürmeyen bireylerde 

ve seks iĢçilerinde”  kiĢilerde görülmektedir.  

Kendisi bir kiĢinin HIV pozitif olduğunu “derisinin üzerinde kırmızı lekeler” sayesinde 

anlayacağını ifade etmiĢtir. HIV pozitif biri ile evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda ise 

HIV pozitif bireyler ile arkadaĢ olabileceğini ancak “evlilikten beklentileri” olduğu oldu 

için evlenemeyeceğini söylemiĢtir. Bir arkadaĢının HIV pozitif olduğunu öğrendiğinde, 

bu kiĢiyi “HIV pozitif” derneğine yönlendireceğini aktarmıĢtır.  

Kendisine gösterilen haberleri incelediğinde ise, bu haberlerin HIV pozitif bireylerin  

“hastalıklarını ve toplumsal statülerini olumsuz etkilediğini” söylemiĢtir. Katılımcıya 

göre HIV pozitif bireylerin “destek ve morale” ihtiyacı vardır. Bu haberler bu bağlamda 

HIV pozitif kiĢiler için “oldukça ciddi olumsuz bir durum” yaratmaktadır. Katılımcı, 

HIV pozitif bireyler hakkındaki bu yanlıĢ haberlerin toplumsal önyargıları 

kuvvetlendirdiğini söylemiĢtir.  

Katılımcıya göre medya bu noktada HIV/AIDS konusunda topluma doğru bilgi 

vermektedir. HIV/AIDS‟i sürekli olarak cinsellikle ilintilendirmektedir. Haberlerde bu 

hastalık “hayat kadını” hastalığı olarak gösterilmektedir.  

Katılımcı “Sizce medya halka HIV/AIDS konusunda nasıl bilgi vermelidir?” sorusuna 

“Bu hastalık artık herkesin baĢına gelebilir. Tedavi yöntemleri ve korunma konusunda 

doğru bilgilendirme yapılmalıdır” cevabını vermiĢtir.  

Katılımcı incelediği haberlerin etik boyutu ile ilgili olarak en büyük sorunun “halkın 

cahilliği” olduğunu belirtmiĢtir. Buna göre incelenen haberlerde,  HIV konusundaki 

toplumsal cahilliğin hasta yakınlarının maruz kaldığı olumsuzlukları artırdığını 

belirtmiĢtir. Katılımcı, bu haberlerdeki en büyük problemin HIV/AIDS olmadığı 

haberlerin içeriği olduğunu belirtmiĢtir. Bu noktada HIV/AIDS‟in “diğer hastalıklar gibi 

bir hastalık” olduğunu belirtmiĢ ve haberlerin de buna uygun bir Ģekilde verilmesi 

gerektiğini söylemiĢtir.  
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Katılımcı incelenen haberlere konu olan kiĢiler ile ilgili olarak “hastalığın vermiĢ 

olduğu psikolojik baskı toplumun baskısı ile birleĢerek bu kiĢilerin çektiği acıyı daha da 

artırdığını” söylemiĢtir. Özellikle HIV pozitif çocuk haberlerini göstererek, “YaĢadıkları 

yeri terk etmiĢler ve kendilerinin de HIV/AIDS‟e bakıĢ açıcı olumsuz yönde 

değiĢmiĢtir” Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

4. Katılımcı  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen dördüncü katılımcı 28 yaĢında Yüksek Lisans 

öğrencisi bir erkektir. Siyasi görüĢünü 1 en sağ 10 en sol olarak tanımlaması 

istenildiğinde 8 cevabını vermiĢtir.  

Temel olarak HIV/AIDS bulaĢma yolları hakkında doğru bilgiye sahiptir. HIV/AIDS 

terminolojisini küçük hatalar yapsa da doğru kullanmaktadır.  

HIV/AIDS ile ilgili bildiklerini medya ve internet üzerinden öğrenmiĢtir. Kendisi 

HIV/AIDS konusunda bilgi almak için özellikle Ġnterneti çok yoğun bir Ģekilde 

kullandığını söylemiĢtir. Aynı zamanda filmlerin de HIV/AIDS konusunda “çok iyi bir 

kaynak” olduğunu söylemiĢtir.  

HIV/AIDS‟in Afrika‟da çok yaygın bir hastalık olduğunu söylemiĢtir. Cinsel yolla 

bulaĢan bir hastalık olduğunu söylemiĢtir. HIV/AIDS‟in “tek eĢli olmayanlar, fahiĢeler 

ve travestilerin” HIV ile enfekte olabileceğini söylemiĢtir. HIV pozitifler için 

“üzüldüğünü” ifade etmiĢtir. HIV/AIDS‟in “çok zor bir durum” olduğunu söylemiĢtir.  

Bir kiĢinin HIV pozitif olup olmadığını temel olarak “test” ile anlaĢılabileceğini 

söylemiĢtir. Aynı zamanda HIV pozitif bireyleri “hasta görünür, deride lekeler vardır ve 

zayıftır”  Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Katılımcı HIV pozitif biri ile arkadaĢ olabileceğini ancak evlenemeyeceğini belirtmiĢtir. 

Kendisine göre HIV pozitif bireylerin evlenmeleri kanunen yasaklanmıĢtır. Bu yasağın 

ne olduğu sorusuna ise, “evlenmeden önce çiftlere yapılan kan testleri” cevabını 

vermiĢtir. Bu bağlamda bir yakının HIV pozitif olduğunu öğrenirse ne yapacağı 

sorulduğunda “üzülürüm ve nereden kaptığını anlamaya” çalıĢırım Ģeklinde cevap 

vermiĢtir.  
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Medyanın Ģu anda HIV/AIDS konusundaki tutumunu  “doğru ve bilgilendirici” Ģeklinde 

cevaplamıĢtır. Ġncelediği haberlerine etik boyutu ile ilgili olarak “yüzlerini ve isimlerini 

açıklamakla iyi etmemiĢler” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Haberleri inceledikten sonra HIV/AIDS hakkında düĢüncelerinin nasıl değiĢtiği 

sorulduğunda ise korktuğunu belirtmiĢ “umarım kimseye bulaĢmaz ve hemen çare 

gelir” diye eklemiĢtir.   

5. Katılımcı  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen beĢinci katılımcı 36 yaĢında organizatör bir 

kadındır. Lisans mezunudur. HIV/AIDS konusunda bilgisi yetersizdir. HIV/AIDS 

terminolojisini kullanırken hata yapmaktadır. Kendisine siyasi görüĢü 1 en sağ 10 en sol 

Ģeklinde sınıflandırması istenildiğinde 5 cevabını vermiĢtir.  

Katılımcı HIV/AIDS hakkında çok bilgisi olmadığını bu konuda gazeteleri ve internet 

sitelerini takip ettiğini belirtmiĢtir.  

HIV/AIDS konusunda daha çok erkeklerin risk altında olduğunu söylemiĢtir. Aynı 

zamanda haberlerden anladığı kadarıyla HIV/AIDS‟in kan yolu ile bulaĢan bir hastalık 

olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcıya HIV pozitif bireyler hakkında görüĢleri sorulduğunda 

“Ne düĢünebilirim ki? Bence Ģanssızlar. Bir tedavileri yok. Özellikle kan alıĢveriĢinde 

bulunanlar için üzülüyorum. Ancak cinsel yolla bulaĢanlar için üzülmüyorum” cevabını 

vermiĢtir.  

Katılımcı bir kiĢinin HIV pozitif olduğunu” vücudunda oluĢan kızarıklıklar, yaralardan, 

yüksek ateĢ ve kilo kaybından” anlayabileceğini söylemiĢtir. HIV pozitif biri ile 

evlenemeyeceğini ancak arkadaĢ olup psikolojik destek verebileceğini söylemiĢtir.   

Haberleri inceledikten sonra medyanın halkı yeterince bilinçlendirmediğini söylemiĢtir. 

Katılımcıya göre medya “AIDS‟liler ve doktorlar ile daha çok röportaj yapmalı ancak 

bu röportajlarda AIDS‟lileri deĢifre etmemelidir”.  

Ġncelediği haberlerin etik boyutu ile ilgili olarak “YanlıĢ” cevabını veren katılımcı, 

habere konu olan çocuğun bu konudan çok etkilendiğini belirtmiĢtir. Özellikle HIV 

pozitif çocuğun yaĢadığı köyden dıĢlanmasını haberin bir sonucu olarak yorumlamıĢtır. 

HIV/AIDS‟i “korkunç, berbat bir hastalık” olarak tanımlamıĢtır. Haberleri inceledikten 
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sonra HIV/AIDS‟e karĢı “daha kötü” Ģeyler düĢündüğünü söylemiĢtir. Ancak okuduğu 

haberler bu konudaki “farkındalığını” artırdığını belirtmiĢtir.  

GörüĢmelerden çıkarılacak olan sonuçlar Ģu Ģekildedir; 

Kendisi ile görüĢme geçekleĢtirilen bireylerin görüĢleri Sol‟a yaklaĢtıkça bu konudaki 

bilgileri ve gösterdikleri hassasiyet artmaktadır. KiĢilerin aldıkları eğitim ile HIV/AIDS 

konusundaki bilgileri ve hassasiyetleri arasında bir iliĢki vardır. Aynı zamanda 

HIV/AIDS konusunda eğitim almıĢ kiĢilerin bu konuda daha hassas oldukları 

görülmektedir. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre HIV/AIDS konusunda daha 

bilgili ve hassas olduğu gözlemlenmiĢtir.  

Katılımcıların hemen hepsi HIV/AIDS ile ilgili bilgilerini internet ve medyadan 

almaktadırlar. Bu noktada internet ve medya HIV/AIDS konusunda önemli bir bilgi 

kaynağı olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bütün katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili olarak terminoloji kullanımda hata yaptığı 

görülmektedir. Özellikle erkek katılımcılar görüĢmelerde yanlıĢ ve ayrımcılığa neden 

olan bir dil ve terminoloji kullanmıĢlardır. Bütün katılımcılar HIV pozitif birisi ile 

evlenemeyeceklerini belirtmiĢlerdir. Bu noktada HIV pozitif bireylerin evlilik hakları 

ile ilgili olarak yanlıĢ bilgilere sahip oldukları görülmektedir. Bazı katılımcıların 

HIV/AIDS‟i belli grupların hastalığı olarak tanımladığı görülmüĢtür.  

Bütün katılımcılar değerlendirdikleri haberler “yanlıĢ ve etik dıĢı” bulmuĢlardır. Bu 

noktada haberlerin aynı zamdan HIV/AIDS ile ilgili olarak kendilerinde negatif bir algı 

yarattığını belirtmiĢlerdir. Haberlerde, özellikle HIV pozitif çocuk vakası ile ilgili 

olarak toplum baskısından Ģikâyet emiĢlerdir. Ġnceledikleri haberlere konu olan kiĢilerin 

hayatlarının olumsuz bir Ģekilde etkilendiği konusunda bütün katılımcılar hemfikirdir.  

C) Ulusal Gazeteciler  

Bu çalıĢma kapsamında 5 ulusal gazeteci ile görüĢülmüĢtür. Gazeteciler çalıĢmanın 

yapıldığı Temmuz 2013 döneminde en çok tirajı olan 10 gazeteye teklif götürülerek 

seçilmiĢtir. Buna göre bu çalıĢmaya katılma kapsamında olumlu cevap veren 5 gazeteci 

ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu gazetecilere çalıĢma kapsamında incelenen haberler 

okutulmuĢ ardından derinlemesine görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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1. Gazeteci  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen ilk gazeteci ulusal bir gazetede sağlık, güzellik ve 

moda sayfaları için haberler yapmaktadır. Kendisi uzmanlık alanını daha çok “sağlıklı 

yaĢam” olarak tanımlamaktadır.  34 yaĢında, erkek ve üniversitede sosyoloji eğitimi 

almıĢtır. 8 yıldır gazetecilik yapmaktadır. ġu anda çalıĢtığı ulusal gazeteden önce yerel 

bir gazetede çalıĢmıĢtır.  

Kendisine siyasi görüĢü1 en sağ 10 en sol olarak tanımlaması istenildiğinde “Sola yakın 

diyelim” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Kendisi HIV/AIDS konusunda bilgilerine kaynak olarak “internet ve uzman 

görüĢlerini” göstermiĢtir. Buna göre sağlık konusunda haber yaparken hekim görüĢlerini 

dikkate almaktadır. Aynı zamanda Ġnterneti önemli bir bilgi kaynağı olarak 

görmektedir.  

Katılımcıya göre “AIDS herkese bulaĢabilir ancak bazı insanlara daha fazla” bulaĢma 

olabilmektedir. HIV pozitif insanlar ile arkadaĢ olabileceğini ancak evlenemeyeceğini 

belirtmiĢtir. Bu bağlamda HIV/AIDS‟i “çaresi olmayan bir hastalık” olarak 

tanımlamıĢtır.  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen gazeteci 1 Aralık Dünya AIDS Gününü bildiğini 

birkaç yıl önce 1 Aralık Dünya AIDS Gününde haber yaptığını söylemiĢtir.  

Ġncelediği haberler ile iliĢkin olarak doktorların kaynak gösterildiği haberleri “doğru 

haber” Ģeklinde yorumlamıĢtır.  

Diğer haberler ile ilgili olarak bu haberlerin “profesyonel olmadığını” belirtmiĢtir. Buna 

göre bu haberleri yapmadan önce “Uzman görüĢü alınmalıydı. HIV pozitif çocuğun 

doktorları ile görüĢülmeliydi” cevabını vermiĢtir. Aynı zamanda bu tür haberlerin çoğu 

halkı “korkutmak” için yapıldığını belirtmiĢtir. Katılımcı “bu tür haberlerin çoğu halkı 

uyarmak, korkutmak” için yapılıyor diye eklemiĢtir. Kendisi bu habere konu olan HIV 

pozitif çocuk için “hayatı olumsuz etkilenmiĢtir. Ailesinin taĢınması bile çok fayda 

etmez. Maalesef medya bazen bu konularda çok duyarsız olabiliyor. Bu duyarsızlık 

çoğu zaman gazeteci arkadaĢlarımızın eğitimsiz olmasından kaynaklanıyor” demiĢtir.  
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2. Gazeteci   

Kendisi ile görüĢme sağlanan ikinci gazeteci 33 yaĢında  üniversite mezunu bir 

kadındır. Kendisi 11 yıldır gazetecilik yapmaktadır. Kendisi gazeteciliğin “her 

alanında” çalıĢtığını belirtmiĢtir. ġu anda görev yaptığı gazetede sağlık haberciliği de 

yapmaktadır. Siyasi görüĢü ile ilgili bilgi vermemiĢtir. Kendisi HIV/AIDS hakkında 

"HIV insanların bağıĢıklık sistemini zayıflatan, tedavi edilmediğinde etkisiz hale getiren 

bir virüstür. Tedavisi yoktur ama kontrol edilebilir. HIV taĢıyıcısı tedavisini 

aksatmadığı, uyum sağladığı zaman hayatı boyunca hastalığını kontrol altına alarak ve 

kaliteli bir Ģekilde yaĢayabilir. Sağlıklı bir Ģekilde yaĢarlar, çocuk sahibi olabilirler. 

AIDS ise maalesef her HIV pozitif yaĢamadığı ama toplumun yaĢadığını zannettiği bir 

hastalıktır. Sadece tedavinin olmadığı ya da vücudun çok ciddi enfeksiyonlar 

geçirdiğinde yaĢanabilir” Ģeklinde tam ve yeterli bir bilgi vermiĢtir. HIV/AIDS 

terminolojisini doğru bir Ģekilde kullanmıĢtır.  

HIV/AIDS ile ilgili bilgisine kaynak olarak hekimler, internet ve medyayı göstermiĢtir. 

Aynı zamanda Pozitif YaĢam Derneğinin medya çalıĢanları için hazırladığı HIV/AIDS 

eğitime katılmıĢtır. Medyanın HIV/AIDS konusunda sadece “spekülatif haberlere ilgi 

gösterdiğini” belirtmiĢtir.  

HIV/AIDS‟in korunmasız cinsel iliĢki ve kan teması ile herkese bulaĢabileceğini 

belirtmiĢtir. HIV pozitif bireyler ile ilgili görüĢleri sorulduğunda “Bir diyabet hastası 

için ne düĢünüyorsam onu düĢünüyorum. HIV/AIDS tıbbi bir durumdur” Ģeklinde cevap 

vermiĢtir. Birinin HIV pozitif olup olmadığını ise “Anlayabileceğimi sanmıyorum” 

diyerek cevaplamıĢtır.  

Bir HIV pozitif ile evlenir misiniz sorusuna ise “Bence ayrımcı bir soru ama 

yanıtlayayım. Tansiyon hastasıyla birlikte olur musunuz demek gibi bir Ģey bu. Kimse 

yarın neyle karĢılaĢacağını bilemez. Tabii ki evlenirim. ArkadaĢ da olurum, birlikte de 

olurum. Evlenirim de. Çünkü hastalık yaĢayan kiĢiyi ilgilendirir. Benim değil. Bir 

insanla iliĢki kurmada öncelik hastalıkları değil; aklıdır, yüreğidir” Ģeklinde 

cevaplamıĢtır.  

Bir yakınınızın, eĢinizin, çocuğunuzun HIV pozitif olduğunu öğrenseniz ne yapardınız 

sorusuna “Ömür boyu ilaçlarla yaĢayacağını düĢünerek üzülürüm ve onun yanında nasıl 
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olabileceğimi düĢünürüm. Özellikle de toplumun bakıĢ açısını bildiğim için manevi ve 

sosyal anlamda yanında olmaya çalıĢırdım” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Bu çalıĢma kapsamındaki haberleri inceledikten sonra bu tür haberlerin sağlık haberciği 

yapan kiĢiler muhabirler arasında çok yaygın olmadığını ifade etmiĢtir. Ġçinde 

bulunduğumuz çağda doğru bilgiye ulaĢmanın çok kolay olduğunu söyleyen katılımcı 

bu tür haberlerin “eğitimsiz muhabirler ve editörler” tarafından yapıldığını belirtmiĢtir. 

Özellikle tiraj “kaygısı“ ile bu tür haberlerin “eğilip, büküldüğünü” söylemiĢtir.  

Ġncelediği haberlerin etik boyutu ile ilgili olarak bu haberleri etik bulmadığını 

söylemiĢtir. Habercilikte “Medya etiğinde haber kaynağına zarar verilmez, aslında 

kimseye zarar verilmez” Ģeklinde görüĢlerini iletmiĢtir. Bu haberlerde sadece habere 

konu olan kiĢilere değil, korkan ve travma yaratılan okura karĢı etik davranılmadığını 

savunmuĢtur. Bu noktada haberi manipüle ederek insanları yanlıĢ yönlendirilmiĢtir.  

Katılımcı, bu haberlerde “HIV Pozitif insanları öldüren, herkese bulaĢabilecek, 

duygusal olarak yıpratan bir hastalık gibi algılanabilecek bir editoryal hava” 

yaratıldığını belirtmiĢtir.  

Ġncelenen haberlerde HIV pozitif bireylerin kiĢisel bilgilerinin açık bir Ģekilde 

yayınlanması ile ilgili olarak hastalığın kendisinden çok bireylerin yaĢadıkları 

“dramlarının” ön plana çıkarıldığını savunmuĢtur. Bu haberlerde kiĢisel bilgilerin 

verilmesini doğru bulmadığını belirtmiĢtir. Bu haberlere konu olan kiĢilerin “toplum 

baskını ve izolasyonu” ile karĢılaĢtığını belirtmiĢtir. Habere konu olan kiĢilerin aslında 

“Çok basit bir hastalık” yaĢadıklarını ancak toplum baskısı ve cehalet nedeniyle 

hayatlarının “cehenneme” çevrildiğini belirtmiĢtir. Bu tür haberlerin HIV pozitif 

bireylerde damgalama, izole etme ve ayrımcılığa neden olduğunu ekleyen katılımcı, bu 

çalıĢma kapsamında incelenen haberlere konu olan kiĢilerin çok ağır bir travma 

yaĢadıklarını söylemiĢtir.  

Katılımcı HIV/AIDS konusundan haberdar olduğu için bu haberlerden olumsuz 

etkilenmediğini belirtmiĢtir. Ancak HIV/AIDS konusundan yeterli bilgisi olmayan 

insanların bu tür haberlerden çok olumsuz etkileneceklerini savunmuĢtur. GörüĢmede, 

HIV/AIDS‟in “korkutucu, toplumdan soyutlayıcı ve duygusal sömürü” yapılması 

gereken bir hastalık olmadığını belirtmiĢtir.  
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3. Gazeteci  

Üçüncü gazeteci, ulusal bir gazetede çalıĢmaktadır. ĠletiĢim veya gazetecilik ile ilgili bir 

eğitimi yoktur, erkektir. Siyasal görüĢünü 1 en Sağ, 10 en Sol skalası içerisinde 

tanımlaması istenildiğinde “muhafazakar” olduğunu belirtmiĢtir.  

Gazeteci, HIV/AIDS ile ilgili ne bildiği sorulduğunda “cinsel yolla bulaĢan bir hastalık 

ve Afrika‟da çok yaygın” cevabını vermiĢtir. HIV/AIDS ile ilgili olarak hiç haber 

yapmamıĢtır. HIV/AIDS ile ilgili olarak bildiklerini medya ve internet üzerinden 

edinmiĢtir. Aynı zamanda HIV/AIDS ile ilgili olarak bir haber yapacağı zaman 

“uzmanlara” baĢvuracağını belirtmiĢtir. Katılımcı HIV/AIDS‟in herkese 

bulaĢabileceğini söylemiĢtir. Bir HIV pozitif ile evlenemeyeceğini söylemiĢtir.  

Katılımcı bu araĢtırmaya konu olan hak ihlali kapsamında değerlendirilen haberleri 

incelemiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında değerlendirilen HIV pozitif çocuk haberlerini 

“yanlıĢ” bulduğunu belirtmiĢtir.  Bu haberlerden “çok olumsuz” bir Ģekilde etkilendiğini 

belirten katılımcı, bu tür haberlerin çok nadir bir Ģekilde yapıldığını düĢünmektedir. 

Özellikle HIV pozitif çocuk haberine iliĢkin olarak medya sektöründe polis- adliye 

haberleri yapanların bu tür hatalar yaptığını belirtmiĢtir. Bu haberleri inceledikten sonra 

haberin muhatabı olan kiĢilerin “acı çektiğini” belirtmiĢtir. Haberlere konu olan kiĢilerin 

“hayatlarının karardığını” eklemiĢtir.  

4. Gazeteci  

Kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen dördüncü gazeteci ulusal bir gazetede çalıĢan 26 

yaĢında bir kadındır. Siyasi görüĢünü 1 en Sağ 10 en Sol skalası içerisinde tanımlaması 

istenildiğinde 7 cevabını vermiĢtir. Halkla iliĢkiler kökenli olduğunu belirtmiĢtir. 

ÇalıĢtığı gazetede sağlık haberleri yapmaktadır. Daha önce bir kere HIV/AIDS 

hakkında haber yapmıĢtır.  

Katılımcı HIV/AIDS ile ilgili olarak “tedavisi zor, öldürücü bir hastalık” tanımını 

yapmıĢtır. HIV/AIDS‟in bulaĢma yollarını doğru bir Ģekilde tanımlamıĢtır. HIV pozitif 

biri ile evlenemeyeceğini ancak bir yakını bu hastalığa yakalanırsa “destek olacağını” 

eklemiĢtir.  
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Katılımcı bu çalıĢma kapsamında incelenen haberleri okumuĢtur. Bu haberler ile ilgili 

olarak uzman kaynaklı haberler ile ilgili olarak bir yanlıĢ görmemiĢ sadece incelenen bir 

haber baĢlığında geçen “baĢıboĢ” kelimesinin hatalı olduğunu belirtmiĢtir.  

Katılımcı haberleri etik bulmamıĢtır. Kendisi bu tür haberlerin medya sektöründe 

profesyonel olmayan veya geçici olarak çalıĢan kiĢiler tarafından yapıldığını 

söylemiĢtir. Katılımcı HIV pozitif çocuk ile ilgili haberlerin “oldukça yanlıĢ” olduğunu 

bu haberlerin insanlarda HIV/AIDS “fobisine” neden olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcı 

yıllar önce Pozitif YaĢam Derneği tarafından medyaya taĢınan HIV pozitif çocuk 

haberini olumlu bir örnek olarak göstermiĢtir. Bu olayda ilkokul öğrencisi bir HIV 

pozitif çocuğun sınıf arkadaĢları ve diğer öğrenci velilerine iliĢkin olarak bir çalıĢma 

yapıldığını ve televizyona çıkan doktorların bu çocuğun hiçbir tehlike olmadan eğitim 

diğer öğrencilerle birlikte eğitim alabileceğini bilgisinin verildiğini aktarmıĢtır. Bu 

olayda, diğer öğrencilerin ve velilerinin HIV pozitif çocuk ile birlikte eğitim almayı 

kabul ettiğini vurgulamıĢtır.  

Katılımcı HIV pozitif çocuk ile ilgili olarak bu haberleri yayınlayan gazetelerin sorumlu 

davranmasını istemiĢ ve konuya iliĢkin olarak bir kampanya yapmaları gerektiğini 

söylemiĢtir.  

5. Gazeteci 

BeĢinci gazeteci, ulusal bir gazetede editör olarak çalıĢmaktadır. ġu anda çalıĢtığı 

görevden önce muhabir olarak çalıĢmıĢtır. Siyasi görüĢünü 1 en Sağ 10 en Sol olarak 

tanımlaması istenildiğinde 7 cevabını vermiĢtir.  

HIV/AIDS‟ “kan ve cinsel yolla bulaĢan hastalık” olarak tanımlamıĢtır. Bu konuda 

bildiklerini medyadan öğrenmiĢtir. Konuya iliĢkin olarak bazı kitaplar okuduğunu 

belirtmiĢtir.  

Bu çalıĢma kapsamında incelenen haberleri değerlendirdikten sonra kendisine görüĢme 

için belirlenen sorular yöneltilmiĢtir.  

HIV/AIDS‟i “yaygın” bir hastalık olarak tanımlamıĢtır. Son yıllarda Türkiye‟de “çok 

yayıldığını” ifade etmiĢtir. Bir HIV pozitif bireyle evlenemeyeceğini ama eĢi “kan 

yoluyla” bu hastalığa yakalanırsa destek olacağını söylemiĢtir.  
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HIV pozitif çocuk haberleri hangi gazetecilerin yaptığını öğrenmek istemiĢtir. 

Haberlerin tümünü “yanlıĢ” bulmuĢtur. Ġncelenen haberleri yapanların “gazeteci” 

olamayacağını söylemiĢtir. Kendisi polis adliye haberlerinde bile gazetecilerin kiĢisel 

bilgileri verme konusunda “hassas” olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcıya göre özellikle 

HIV pozitif çocuk haberleri ile “birileri uygu sömürüsü ile ün kazanmaya çalıĢmıĢ” 

yorumunu yapmıĢtır. Buna göre haberlere konu olan çocuğun hayatı kararmıĢtır.  

GörüĢmelerden çıkarılacak olan sonuçlar Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

Kendileri ile görüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerden bazılar siyasi görüĢlerini çok net 

ifade etmekten kaçınmıĢlardır. Ancak siyasi görüĢlerine iliĢkin verdikleri bilgilere 

dayanarak, siyasi görüĢü Sol‟a daha yakın olan gazetecilerin HIV/AIDS konusunda 

daha duyarlı olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda görüĢme gerçekleĢtirilen 

gazeteciler ile ilgili olarak cinsiyetin önemli unsur olduğunu görüĢüne varılabilir. Bu 

noktada yapılan görüĢmeler içerisinde HIV/AIDS konusunda kadın gazetecilerin daha 

duyarlı ve bilgili olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Bu noktada eğitim konusunda kendisi ile 

görüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerin arasında bir fark yoktur.  

Sağlık haberciliği konusunda haber yapan ve sağlık ile ilgili eğitim almıĢ gazetecilerin 

HIV/AIDS konusunda daha bilgili olduğunu, terminolojiyi daha doğru kullandığı, 

ayrımcılık konusunda çok daha hassas bir tavır sergilediği görülmektedir. Bu bağlamda 

kendisi ile görüĢme gerçekleĢtirilen ikinci gazeteci Pozitif YaĢam Derneği tarafından 

medya çalıĢanları için düzenlenen HIV/AIDS eğitimine katılmıĢtır.  

Diğer bu tür eğitimler almamıĢ gazetecilerin konu ile ilgili bilgisi, duyarlılıkları, doğru 

terminoloji kullanımı ve hassasiyetleri ikinci gazeteciye oranla daha sınırlıdır. 

GörüĢmeye katılan gazetecilerin tümü HIV/AIDS konusundan bildiklerini medyadan ve 

internet üzerinden öğrendiklerini belirtmiĢtir. Bu bağlamda medyanın kendisi medya 

çalıĢanları için bir kaynak olmaktadır. Bazı gazeteciler HIV/AIDS konusunda “uzman 

görüĢüne” baĢvuracaklarını belirtmiĢlerdir. Ancak bu uzmanların kim olduğu 

konusunda bilgi vermemiĢlerdir. Buna ek olarak görüĢme gerçekleĢtirilen ikinci 

gazeteci dıĢında bütün gazeteciler bir uzman kaynaklı yanlıĢ haberler ile ilgili bir 

değerlendirme yapmamıĢlardır. Sadece bu haberde kullanılan “baĢıboĢ” kelimesini 

yanlıĢ bulmuĢ ve eleĢtirmiĢlerdir.  
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GörüĢmeye katılan gazetecilerin HIV/AIDS terminolojisi bazı yerlerde yanlıĢ 

kullandıkları belirlenmiĢtir.  

Sonuç olarak kendileri ile görüĢme gerçekleĢtirilen bütün gazeteciler bu çalıĢma 

kapsamında seçilen haberleri “yanlıĢ ve etik dıĢı” olarak değerlendirmiĢlerdir. Bu 

bağlamda bu tür haberlerin yapılması konusunda medya sektörünün iĢleyiĢi ile ilgili 

yanlıĢlara, eğitimsiz gazetecilere, tiraj kaygılarına dikkat çekmiĢlerdir.  

4.2.Twitter Hesabı Bulguları  

Derneğin Twitter sayfasında yapılan değerlendirmede çalıĢmaya konu olan haberlere 

iliĢkin tarihler kontrol edilmiĢtir. AraĢtırmaya konu olan haberler ile ilgili olarak 

haberlerin yayın tarihi ve bu tarihten üç gün sonrasına kadar olan paylaĢımlar 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ilgili tarihlerde derneğin seçilen haberler ile ilgili 

olarak bir paylaĢımda bulunmadığı belirlenmiĢtir. Konuya iliĢkin yapılan 

değerlendirmede ortaya çıkan sonuç aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 8. Pozitif Yaşam Derneği Twitter Hesabı Bulguları 

Tarih Yayın Haber No Haber Başlığı Paylaşım 

3 Aralık 2009 

Sabah 

Ankara 1 Çağımızın vebası AIDS  Yok 

24 Mart 2010 Yeni Asır 2 REKOR TAZMĠNAT  Yok 

24 Mart 2010 Milliyet Ege 3 ÖMÜR BOYU TAZMĠNAT  Yok 

24 Mart 2010 Takvim 4 BURUK ZAFER  Yok 

24 Mart 2010 Hürriyet 5 

HIV'LĠ …'NUN ZAFERĠ: Türkiye 381 bin 

euro tazminat ödeyecek  Yok 

24 Mart 2010 Posta 6 AIDSLĠ ÇOCUĞA REKOR TAZMĠNAT  Yok 

05 Mayıs 2010 Haber Türk 7 Ġzmir'de öldürülen travesti HIV'li çıktı  Yok 

05 Mayıs 2010 Posta 8 …'YLA YATAN YANDI  Yok 

19 Mayıs 2010 Sabah 9 Yalnızlık Kaderi Oldu  Yok 

30 Mayıs 2010 Gazete Egem 10 Tek Bir Cinsel Temas Ġle Gelen Ölüm AIDS Yok 

1 Haziran 2011  Taraf 11 Ġlacını Ġç, ölme abi Yok 

1 Haziran 2011 ġok 12 Kahretsin! Yok 

1 Haziran 2011 Hürriyet 13 

AIDS'li miniğin sorusu: ANNE BANA NE 

OLACAK  Yok 

2 Haziran 2011 Birgün 14 Anne bana ne olacak?' Yok 

17 Temmuz 2011 Posta Ege 15 HIV taĢıyıcıları baĢıboĢ geziyor  Yok 

31 Temmuz 2011 

Ġzmir Haber 

Ekspress 16 

Komisyon toplanamadı ÖLÜMCÜL 

HASTALARA ĠLAÇ YOK  Yok 

31 Temmuz 2011 

Pazar Posta 

Ege 17 HIV'li hastalar ölümün kıyısında  Yok 
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Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, incelenen derneğin seçilen haberler ile ilgili olarak 

yayın tarihi ve bu tarihi izleyen üç gün boyunca bir paylaĢımda bulunmamıĢtır.   
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5.Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢmanın bu bölüöünde, elde edilen veriler ıĢığında ulaĢılan sonuçlar açıklanacaktır. 

Aynı zamanda, öneriler kısmında ise konuya iliĢkin olarak “Uygulama Önerileri” ve 

“AraĢtırma Önerileri” verilecektir (Karasar, 2007: 254). 

Basının toplum üzerindeki rolü ve tesiri bilinmektedir. Bu noktada toplumun HIV/AIDS 

konusunda sağlıklı bilgi alması için Sosyal Medya Sivil Toplum Örgütlerine önemli bir 

fırsat sunmaktadır. Özellikle toplumda yaĢayan dezavantajlı gruplar için Sosyal Medya 

bu bağlamda önem arz etmektedir.  

Türkiye‟de özellikle basının HIV/AIDS konusunda birçok hak ihlalinde bulunduğu 

bilinmektedir. (Pozitif YaĢam Derneği , 2009) Bu noktada Sosyal Medya geleneksel 

medyaya bir alternatif olarak Sivil Toplum Örgütleri için bir olanak olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Öncelikle yapılan çalıĢmada, belirlenen haberlere iliĢkin gazeteciler ve halktan 

katılımcılar ile gerçekleĢtirilen görüĢmeler, PYD‟nin belirlediği hak ihlallerini 

doğrulamaktadır. Aynı zamanda basının HIV/AIDS hakkında toplumun görüĢlerinin 

oluĢturulmasında etkisini gözler önüne sermiĢtir. Bu bağlamda basının HIV/AIDS gibi 

bir konuda toplumun bilgilenmesi ve önyargıların kırılması bağlamında etkisi 

doğrulanmıĢ olmuĢtur.   

GörüĢme gerçekleĢtirilen her üç gruptan katılımcı için HIV/AIDS konusunda en temel 

bilgi edinme yolu medyadır. Ancak hem medya mensuplarının hem de halktan seçilen 

kiĢilerin bu bağlamda “Ġnkar, Damgalama ve Ayrımcılık” üçgeni içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Bu nokta görüĢme gerçekleĢtirilen hem gazetecilerin hem de halktan 

seçilen bireylerin, HIV/AIDS konusunda önce kendilerinin risk altında olduğu sonucu 

ortaya konulabilir.  

Kendileri ile görüĢme gerçekleĢtirilen gazeteciler, PYD‟nin belirlediği haberlere iliĢkin 

tespit ettiği etik ve hak ihlallerini doğrulamıĢlardır. Bütün görüĢülen gazeteciler 

belirlenen haberlere iliĢkin olumsuzlukları paylaĢmıĢlardır. Haberler ile ilgili olarak 

halktan seçilen kiĢiler ile yapılan görüĢmeler ise, haberlerin toplum üzerinde HIV/AIDS 

konusunda olumsuz bir imaj çizdiği yönünde sonuç vermiĢtir. Buna göre görüĢmeye 

katılan katılımcıların, HIV/AIDS konusunda var olan önyargı ve korkularının daha da 

artığı görülmektedir. Ancak bu konuda seçilen haberleri kınayan gazetecilerin, görüĢme 
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yapıldığı an itibariyle HIV/AIDS konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

görülmektedir. Bu noktada halkın HIV/AIDS konusunda yeterli bilgiye ulaĢması, 

ayrımcılığın engellenmesi ve önyargıların kırılması için önce gazetecilerin değiĢmesi 

gerektiği sonucu ortaya konulabilir. Gazetecilerin tıkandığı bu noktada, Sosyal 

Medya‟nın önemi ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan çalıĢmada araĢtırma yapılan derneğin Twitter hesabı incelenmiĢtir. Bu 

bağlamda yapılan incelemede derneğin haberler ile ilgili olarak bir paylaĢımda 

bulunmadığı görülmüĢtür. Buna göre incelenen derneğin, sosyal medyayı etkin bir 

biçimde kullanmadığı söylenebilir. Bu bağlamda, Twitter hesabında yapılacak olan 

paylaĢımların hem halk hem de gazeteciler için etkin bir rol oynayabileceği sonucuna 

ulaĢılabilir.  

a) Uygulama önerileri 

Yapılan çalıĢmada, görüĢme gerçekleĢtirilen gazetecilerin HIV/AIDS ile ilgili olarak 

yanlıĢ bilgilere sahip olduğu, HIV/AIDS‟i toplumda belli bir kesimin hastalığı olarak 

gördüğü ve önyargılarının olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, gazetecilere, özellikle 

sağlık haberciliği yapan muhabirlere, HIV/AIDS konusunda eğitimler verilmesi 

gerekmektedir. Konuya iliĢkin olarak Sağlık Bakanlığı, HIV/AIDS konusunda çalıĢan 

sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yaparak ve Sosyal Medyayı kullanarak eğitimler 

düzenleyebilir.    

Konu ile bağlantılı olarak geleceğin gazeteci adaylarına yönelik, mesleki ve/veya 

bilimsel eğitim aldıkları dönemde HIV/AIDS ve etik konularında dersler verilebilir. Bu 

dersler yine HIV/AIDS konusunda çalıĢan sivil toplum örgütlerinin desteği ve katılımı 

ile gerçekleĢtirilebilir. Bu noktada Ģu anda görev yapan gazetecilerin ve gazetecilik 

eğitimi alan kiĢilerin bir an önce konuya iliĢkin eğitimden geçirilmesi gerekmektedir.  

Aynı zamanda basın ve yayın ve sağlık alanındaki mesleki örgütlerin, hak ihlalleri ile 

ilgili olarak daha detaylı olarak çalıĢması gerekmektedir. Bu noktada günlük olarak 

medya takibi yapılarak, konuya duyarlılık göstermeyen yayınlara iliĢkin yaptırımlarda 

bulunulabilir.  

Bu çalıĢmadan sonra konuya iliĢkin sivil toplum örgütlerinin Sosyal Medya ve 

HIV/AIDS fobisi çalıĢılması önerilmektedir. Ġnternet ‟in önemli bir ilgi kaynağı olduğu 

günümüzde sosyal medyada bulunan ve HIV pozitif bireylere yönelik ayrımcılık ve 
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önyargı içeren içerikler/paylaĢımlar konusunda neler yapılabileceği konusu önem arz 

etmektedir. ÇalıĢma yürütülürken HIV/AIDS konusunda Ġnternet ve Sosyal Medya 

alanında birçok yanlıĢ ve taraflı bilgiye ulaĢılmıĢtır. Özellikle bu bilgilerin temizlenmesi 

anlamında yapılabilecekler konusunda bir çalıĢma yürütülebilir. 

b) AraĢtırma önerileri  

Dünyada ve Türkiye‟de dezavantajlı olan tek grup HIV pozitifler değildir. Bu 

bağlamda, toplumdaki diğer dezavantajlı, ayrımcılığa uğrayan grupların korunması 

anlamında basının rolü bilinmektedir. Bu amaçla bundan sonra basının ayrımcılığı, 

önyargıları ve nefret söylemini önlemesi açısından yapabilecekleri incelenebilir. Bu 

anlamda geliĢen teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer tutan Sosyal Medyanın 

da nasıl kullanıldığı veya kullanılabileceği incelenebilir.  

Buna ek olarak, baĢta sivil toplum örgütleri olmak üzere bütün kurum ve kuruluĢların 

Sosyal Medyayı daha etkin bir biçimde kullanabilmesi için neler yapılması gerektiği 

araĢtırılarak bu konudaki stratejiler üzerine bir çalıĢma yapılması önerilmektedir.  

Medya profesyonellerinin, Sosyal Medyayı nasıl kullandığı/faydalandığı da kurum ve 

kuruluĢların medya iliĢkilerini yönetmesi anlamında incelenebilir.  
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Ek 1 

 

Haber Değerlendirmesi Görüşme Formu 

 

1. HIV/AIDS hakkında bize neler söylersiniz? 

a. HIV/AIDS ile ilgili bilgilerinizi nasıl ediniz? 

b. Sizce kimler HIV ile enfekte olabilir? 

c.  Sizce HIV/AIDS nasıl bir hastalık? 

2. HIV pozitif bireyler hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

a. Bir kiĢinin, HIV pozitif olduğunu nasıl anlarız? 

b. HIV Pozitif biri ile birlikte olur musunuz (arkadaĢ olur musunuz ve/veya 

evlenir misiniz)? Neden?   

c. Bir yakınınızın, eĢinizin, çocuğunuzun, vb., HIV Pozitif olduğunu 

öğrendiğinizde ne yaparsınız?  

3. Ġncelediğiniz haberlerde HIV/AIDS ile ilgili olarak nasıl bir izlenim edindiniz? 

a. Sizce medya HIV/AIDS konusunda halka nasıl bilgi veriliyor? 

b. Sizce HIV/AIDS konusunda halka nasıl bilgi verilmelidir? 

c. HIV/AIDS konusunda hazırlanan haberlerin  etik boyutu hakkında neler 

söylersiniz? 

d. Bu haberleri inceledikten sonra, siz HIV/AIDS‟e iliĢkin ne söylemek 

istersiniz? 

e. Ġncelediğiniz haberlerde HIV pozitif bireylerin kiĢisel bilgilerinin verilmesi 

hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

f. Bu haberlere konu olan kiĢiler hakkında ne düĢüyorsunuz? 

g. Sizce bu habere konu olan kiĢilerin hayatları ne yönde etkilenmiĢtir? 
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Ek 2 

 

Analiz Edilen Haberler ve Hak İhlalleri 

 

Haber 

NO 
Fotoğraf 

Kullanımı  Haber Başlığı  Hak İhlalleri  

1 
Ölümcül 

Görseller  
Çağımızın vebası 

AIDS HIV Ölümcül olarak gösterilmiĢ.  

2 
KiĢilerin 

yüzleri açık Rekor Tazminat  
HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  

3 
KiĢilerin 

yüzleri açık Ömür boyu tazminat  
HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ. 

4 
KiĢilerin 

yüzleri açık Buruk Zafer  
HIV+ çocuğun ve ailesinin ve arkadaĢlarının 

görselleri ve isimleri kullanılmıĢ. 

5 
KiĢilerin 

yüzleri açık HIV'li …'nın Zaferi  HIV+ çocuğun görselleri ve ismi kullanılmıĢ.   

6 
KiĢilerin 

yüzleri açık 
AIDSLĠ Çocuğa 

Rekor Tazminat  
HIV+ çocuğun görselleri ve isimi kullanılmıĢ. 

Doğum tarihi belirtilmiĢ.   

7 
KiĢilerin 

yüzleri açık 
Ġzmir'de Öldürülen 

travesti HIV'lı Çıktı  Cinayet kurbanının kiĢisel bilgileri verilmiĢ.  

8 
KiĢilerin 

yüzleri açık …'yla Yatan Yandı  

KiĢi isim ve fotoğrafları yayımlanmıĢ. YanlıĢ 

Terminoloji kullanımı. HIV ölümcül bir 

hastalık olarak gösterilmiĢ.  

9 
KiĢilerin 

yüzleri açık Yalnızlık Kaderi Oldu  

HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  HIV Ölümcül olarak 

gösterilmiĢ.  

10 
Ölümcül 

Görseller  
Tek bir cinsel iliĢki ile 

gelen ölüm: AIDS 
HIV Ölümcül olarak gösterilmiĢ. YanlıĢ 

Bilgiler var.  

11 
KiĢilerin 

yüzleri açık Ġlacını iç ölme abi 

HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  HIV Ölümcül olarak 

gösterilmiĢ.  

12 
KiĢilerin 

yüzleri açık Kahretsin 

HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  HIV Ölümcül olarak 

gösterilmiĢ.  

13 
KiĢilerin 

yüzleri açık Anne Bana Ne olacak 

HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  HIV Ölümcül olarak 

gösterilmiĢ.  

14 
KiĢilerin 

yüzleri açık Anne Bana Ne olacak 

HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve 

isimleri kullanılmıĢ.  HIV Ölümcül olarak 

gösterilmiĢ.  

15 
 

HIV taĢıyıcıları 

baĢıboĢ geziyor! 
HIV pozitif bireylere yönelik önyargı içeren 

ifadeler var.  

16 
 

Ölümcül hastalara ilaç 

yok  
HIV Ölümcül bir hastalık olarak 

adlandırılmıĢ. 

17 
 

HIV'li hastalar ölümün 

kıyısında  
HIV Ölümcül bir hastalık olarak 

adlandırılmıĢ. 
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Bu çalıĢmada incelenen haberlerin tümü, Pozitif YaĢam Derneği web sitesinde yer alan 

ve nefret söylemine örnek gösterilen haberlerden seçilmiĢtir.  

Pozitif YaĢam Derneğine göre basın, HIV/AIDS konusunda halkın bilinçlendirilmesi, 

önyargıların kırılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Konuya iliĢkin olarak 

medyanın rolü ve gücüne iliĢkin tartıĢmalar bu çalıĢmanın alanyazın kısmında 

belirtilmiĢtir.  

Pozitif YaĢam Derneğinin medya profesyonellerine yönelik yürüttüğü çalıĢmalar 

neticesinde basında konuya iliĢkin olumlu geliĢmeler görünmesine karĢın, HIV/AIDS 

konusunda hala nefret söylemi kapsamında ele alınabilecek yanlıĢ bilgi/görsel içeren 

haberler ile karĢılaĢılmaktadır.
56

  

Bu çalıĢma kapsamında incelenen tüm haberler Pozitif YaĢam Derneği tarafından 

“nefret söylemi” kapsamında değerlendirilmiĢtir. Pozitif YaĢam Derneği, nefret 

söylemini bu haberler kapsamında Ģu Ģekilde tanımlamaktadır; 

“Nefret Söylemini; düşmanlık ve hoşgörüsüzlük ifade eden, saldırgan nefret biçimlerini 

yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimi  olarak 

özetleyebiliriz.  Haberlerde yer alan bu tür nefret söylemleri toplumda düşmanlık ve 

ayrımcı duyguları tetikleyerek, önyargıları güçlendirmektedir.”
57

 

Dernek, ilgili haberleri web sitesinde Türkiye‟de medyanın HIVAIDS konusundaki 

tutumunu göstermek için yayınlamaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Konuya iliĢkin olarak Pozitif YaĢam Derneğinin her yıl düzenli olarak yayınladığı “HIV/AIDS 

ve Medyada Hak Ġhlalleri raporuna bakılabilir.  

http://pozitifyasam.org/tr/medyada-nefret-soylemi-ve-ya-suclari-hiv-aids.html (EriĢim Tarihi: 

27.06.2013)  

http://pozitifyasam.org/tr/medyada-nefret-soylemi-ve-ya-suclari-hiv-aids.html
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Haber No:  1 

Haber Başlığı:  “Çağımızın Vebası AIDS” 

Kategori:  YanlıĢ terminoloji kullanımı, ölümcül görseller, HIV/AIDS hakkında 

yanlıĢ bilgi  

Yayın Bilgileri:  Sabah Ankara  – 03.12.2009  

Ġncelenen haberde AIDS “Çağımızın Vebası” olarak tanımlanmıĢtır. Metafor olarak veba 

“çaresiz” bir ölümü temsil etmektedir.  Veba, bilindiği üzere Ortaçağda Avrupa nüfusunun üçte 

birinin hayatına mal olmuĢtur. Veba salgını Avrupa‟yı etkisi altına aldığı dönemde sosyal olarak 

tarihe geçen olayların yaĢanmasına neden olmuĢtur. (Bazı grupların veba yaydığı gerekçesi ile 

diri diri yakılması, bazı halkların yaĢadıkları yerlerden sürülmesi, “günahkâr” ilan edilenlerin 

“cezalandırılması” vs.) O dönemden beri veba ölümcül, tedavisi olmayan, bulaĢan hastalıkları 

ifade etmek için kullanılmaktadır.
58

 

Ġncelenen haberde, HIV/AIDS ile ilgili olarak tedavisi olmayan bir hastalık tablosu çizilmiĢtir. 

Bu tablo haber metninde verilen tanımlamalar ve fotoğraflar ile desteklenmiĢtir.  

Haber metninde HIV/AIDS ile ilgili olarak yanlıĢ terminoloji kullanılmıĢ olup, HIV/AIDS 

“sinsi, yavaĢ yavaĢ öldüren” bir hastalık olarak tanımlanmıĢtır. Hastalığa “yakalanmamanın” 

öneminden bahsedilen haberde, HIV pozitif bireyleri dıĢlayıcı bir dil kullanılmıĢtır. 

Haberin fotoğraf bağlamında ise, ölümü simgeleyen kuru kafalar ve insan kemikleri 

gösterilmiĢtir.  
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 http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/veba.pdf (EriĢim Tarihi: 

12.07.2013)  

http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/veba.pdf


83 

 

Haber No:  2 

Haber Başlığı:  “Rekor Tazminat” 

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri, isimleri açık bir Ģekilde 

kullanılmıĢ. 

Yayın Bilgileri:  Yeni Asır  – 24.03.2010 

Ġncelenen haberde, Kızılay‟dan kan alan bir çocuğun HIV ile enfekte olması ve 

ardından ailesi tarafından baĢlatılan hukuk mücadelesinin sonucu neticesinde kazanılan 

tazminatı konu almaktadır.  

Haberde, ilgili çocuk ve ailesinin (ad-soyad, yaĢadıkları Ģehir vs.)  kiĢisel bilgileri açık 

bir Ģekilde verilmiĢtir. Aynı zamanda aile üyeleri ve HIV pozitif çocuğun fotoğrafları 

açık bir Ģekilde haberde yer almıĢtır.  

Haberde HIV pozitif çocuk ve ailesinin tüm bilgileri açık bir Ģekilde deĢifre edilmiĢtir.  

Aynı zamanda haber içerisinde yanlıĢ terminoloji kullanılmıĢtır. Henüz AIDS 

aĢamasına gelmemiĢ olan HIV pozitif çocuk için “AIDS‟e yakalanan” ifadesi 

kullanılmıĢtır. Bilindiği üzere AIDS, tedavi almayan veya alamayan HIV pozitif 

bireylerin yıllar sonra geldiği tıbbi tabloya verilen genel addır.  Tüm bunlara ek olarak 

haberde, “HIV virüsü” gibi yanlıĢ terminoloji kullanımına rastlanmıĢtır.  
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Haber No:  3 

Haber Başlığı:  “Ömür boyu tazminat” 

Kategori:  HIV+ çocuk ve ailesinin görselleri, isimleri açık bir Ģekilde kullanılmıĢ. 

Yayın Bilgileri:  Milliyet Ege   – 24.03.2010 

Ġncelenen haberde, Kızılay tarafından verilen kan neticesinde HIV ile enfekte olan 

çocuğun ailesinin verdiği hukuk mücadelesi ve sonunda almaya hak kazandıkları 

tazminattan bahsedilmektedir.  

Haberde ilgili çocuk ve ailesinin fotoğrafları yüzleri açık bir Ģekilde yayınlanmıĢ olup, 

isimleri ve yaĢadıkları Ģehir açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Böylesi bir habere konu olan 

çocuk ve ailesinin yaĢamsal önem arz eden bu konuda kimlik bilgilerinin deĢifre 

edilmesi bir hak ihlalidir.  

Haber metininde ise yanlıĢ HIV/AIDS terminolojisi kullanımı görülmektedir. Haberde, 

“AIDS virüsü taĢıyan kan”, “ölümcül hastalık” gibi ifadeler kullanılmıĢtır. Bilindiği 

üzere, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) HIV/AIDS‟in ölümcül bir hastalık olmadığını, 

kronik bir hastalık olduğunu açıklamıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) HIV/AIDS‟i 

kronik hastalıklar listesine almıĢtır.
59
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 http://pozitifyasam.org/tr/roportajlarimiz-eski/aids-olumcul-degil-kronik-bir-hastalik.html 

(EriĢim Tarihi: 01.06.2013)  

http://pozitifyasam.org/tr/roportajlarimiz-eski/aids-olumcul-degil-kronik-bir-hastalik.html
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Haber No:  4 

Haber Başlığı:  “Buruk Zafer” 

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin ve arkadaĢlarının görselleri ve isimleri 

kullanılmıĢ. 

Yayın Bilgileri:  Takvim   – 24.03.2010 

Ġncelenen haber, Kızılay tarafından verilen kan ile gerçekleĢtirilen transfüzyon 

neticesinde HIV ile enfekte olan bir çocuk ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesi 

sonucunda kazandıkları tazminat konu edilmektedir.  

Haberde HIV/AIDS ile ilgili olarak yanlıĢ terminoloji kullanılmıĢtır. Örnek olarak; 

haberde, “…‟ya AIDS (HIV) virüsü taĢıyan kan verildi.” ifadesi yer almaktadır. Aynı 

zamanda HIV pozitif çocuk “AIDS ile mücadele eden” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Bilindiği üzere AIDS bir hastalık değil, tedavi almayan HIV pozitif bireylerin 

karĢılaĢacağı hastalık tablosuna verilen genel isimdir.  

Haberde HIV pozitif çocuk ve ailesinin kimlik bilgileri deĢifre edilmiĢtir.  Aynı 

zamanda yüzleri açık bir Ģekilde HIV pozitif çocuk ve arkadaĢlarının okulda çekilmiĢ 

bir fotoğrafı yayınlanmıĢtır.  
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Haber No:  5 

Haber Başlığı:  “HIV‟li …‟nın Zaferi” 

Kategori:  HIV+ çocuğun görselleri ve ismi kullanılmıĢ.   

Yayın Bilgileri:  Hürriyet   – 24.03.2010 

Ġncelenen haber, Kızılay tarafından verilen kan ile gerçekleĢtirilen transfüzyon 

neticesinde HIV ile enfekte olan bir çocuk ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesi 

sonucunda kazandıkları tazminat konu edilmektedir.  

Haberde HIV/AIDS ile ilgili olarak yanlıĢ terminoloji kullanılmıĢtır. Öncelikle haber 

baĢlığı “HIV‟li …‟nın Zaferi” yanlıĢ bir tıbbi terminoloji kullanımıdır. Bu ifade yerine 

“HIV pozitif” ifadesi kullanılmalıdır. Buna ek olarak “HIV‟li”, “AIDS‟li” gibi ifadeler 

HIV pozitif bireylere ayrımcılık yaptığı için kullanılmamaktadır. HIV pozitif bireyler bu 

konu “HIV‟li”, “AIDS‟li” gibi ifadeler yerine, ayrımcılığa yol açmayan daha nötr bir 

dille yaratılmıĢ ifadeler kullanmaktadır. Buna göre, “-lı, -li” gibi eklerle yaratılan bu 

ifadeler, ayrımcılığa ve hak ihlallerine neden olmaktadır. Bu tür ayrımcılığa neden olan 

ve damgalayıcı ifadeler HIV pozitif bireyler tarafından reddedilmektedir. Tüm dünya 

HIV/AIDS alanında kullanılan standart bir tanım mevcuttur.
60

  

Haber HIV pozitif çocuğun kiĢisel bilgileri vermiĢtir. Aynı zamanda çocuğun sınıfta 

çekilmiĢ yüzü açık bir fotoğrafı yayınlanmıĢtır.  
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 http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-terminolojisi.html (EriĢim Tarihi: 01.06.2013)  

http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-terminolojisi.html
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Haber No:  6 

Haber Başlığı:  “AIDS‟li Çocuğa Rekor Tazminat ” 

Kategori:  HIV+ çocuğun görselleri ve isimi kullanılmıĢ. Doğum tarihi ve yeri 

belirtilmiĢ.   

Yayın Bilgileri:  Posta  – 24.03.2010 

Ġncelenen haberde Kızılay‟dan aldığı kan sonucunda HIV ile enfekte olan bir çocuk ve 

ailesinin sürdürdüğü hukuk mücadelesi anlatılmıĢtır. Haberde “HIV Virüsü” gibi yanlıĢ 

bir terminoloji kullanılmıĢtır. Haberde HIV pozitif çocuğun adı ve soyadı açık bir 

Ģekilde belirtilmiĢtir. Buna ek olarak HIV pozitif çocuğun doğum tarihi ve doğum yeri 

bilgileri açıkça verilmiĢtir. HIV pozitif çocuğun fotoğrafı açık bir Ģekilde 

yayınlanmıĢtır.   
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Haber No:  7 

Haber Başlığı:  “Ġzmir‟de Öldürülen Travesti HIV‟li Çıktı ” 

Kategori:  Cinayet kurbanının kiĢisel bilgileri verilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  HaberTürk  – 05.05.2010 

Ġncelenen haber, Ġzmir‟de katledilen bir travesti seks iĢçisi ile ilgilidir. Bir seri katilin 

kurbanı olan seks iĢçisi travesti bireyin hem “takma adı” hem de kimliğinde yer alan 

“adı ve soyadı” ve yaĢı açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Kurbanın cinsiyet kimliği açık bir 

Ģekilde vurgulanmıĢtır. Kurbanın yüzü açık bir fotoğrafı açık bir Ģekilde yayınlanmıĢtır.  

Haberde, kurbanın tedavi süreci ile ilgili bilgilere yer verilmiĢtir. Kurbanın tedavisi 

hangi sağlık kurumunda tedavisinin sürdüğü, tedavisini yarım bıraktığı gibi bilgilere yer 

verilmiĢtir.   Temel olarak bireylerin sağlık kayıtları  “hasta mahremiyeti” kapsamında 

koruma altındadır. Hasta haklarındaki en önemli noktalardan birisi, hastanın tedavi, 

hastalık vb. bilgilerinin koruma altında olması ve sadece gerektiği hallerde hasta izni ile 

sağlık profesyonellerinin ulaĢabilmesidir. 
61

 

Haber sonunda, kimliği açık bir Ģekilde deĢifre edilen seks iĢçisi cinayet kurbanı ile 

“iliĢkiye girenlerin” test yaptırması çağrısı yer almıĢtır. Bu çağrı yapılırken kurbanın 

hem kimliğinde yer alan adı ve soyadı hem de “takma adı” yenilenmiĢtir.  
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 http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/  (EriĢim Tarihi:  01.06.2013)  

http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/
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Haber No:  8 

Haber Başlığı:  “…‟yla Yatan Yandı” 

Kategori:  KiĢi isim ve fotoğrafları yayımlanmıĢ. YanlıĢ Terminoloji kullanımı. 

HIV ölümcül bir hastalık olarak gösterilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  Posta – 05.05.2010 

 

Ġncelenen haberde, bir seri katil tarafından katledilen seks iĢçisi travesti bir bireyin 

kimlik bilgileri deĢifre edilmektedir. Haberde, travesti bireyin kimliğinde yer alan adı ve 

soyadı ile kullandığı “takma” isimi belirtilmiĢtir. Aynı zamanda kurbanın yüzü açık bir 

fotoğrafı yayınlanmıĢtır.  

Haberde kurbanın HIV tedavisini yarın bıraktığı aynı zamanda verem taĢıyıcı olduğu 

gibi tıbbi kayıtları ifĢa edilmiĢtir. Buna ek olarak kurban seks iĢçisi ile iliĢkiye girenlere 

“acilen” HIV testi yaptırmaları çağrısında bulunulmuĢtur.  
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Haber No:  9 

Haber Başlığı:  “Yalnızlık Kaderi Oldu” 

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve isimleri kullanılmıĢ.  HIV 

Ölümcül olarak gösterilmiĢ.  

Yayın Bilgileri:  Sabah – 19.05.2010 

Ġncelenen haberde Kızılay tarafından verilen kan yüzünden enfekte olan çocuk ve 

ailesini yaĢadıkları anlatılıyor. Haberde çocuk ve ailesinin kiĢisel bilgileri deĢifre 

edilirken aynı zamanda HIV ile ilgili yanlıĢ terminoloji kullanımı bulunmaktadır. Aynı 

zamanda HIV/AIDS ölümcül bir hastalık olarak gösterilmiĢtir.  

Haberin giriĢ kısmında gazeteci “ġanlıurfa … köyüne bağlı … mezrasındayım” diyerek 

HIV pozitif çocuk ve ailesinin yaĢadıkları yeri deĢifre ediyor.  

Haberin fotoğraf kullanımında ise çeĢitli hak ihlalleri yer almaktadır. Buna göre; çocuk 

ve aile üyelerinin yüzleri açık bir Ģekilde yayınlanmıĢtır. Aynı zamanda haberde 

yayınlanan bir baĢka fotoğrafta ise  HIV pozitif çocuk ve ona uzaktan bakan kendisini 

dıĢlayan arkadaĢları görülmektedir.  

Haberde HIV/AIDS ile ilgili olarak yanlıĢ terminoloji kullanılmaktadır. “HIV pozitif 

bağıĢıklığı yani sistemi devre dıĢı bırakan hastalık” gibi hem terminolojik hem de 

mantıksal olarak yanlıĢ bilgiler yer almaktadır. Bilindiği üzere HIV pozitif hastalığın 

ismi değil, HIV/AIDS  ile yaĢayan bireylerin HIV statüsüne verilen addır.  

Çocuğun babasından yapılan direkt aktarmalarda ise HIV/AIDS ölümcül olarak 

gösterilmiĢtir. Çocuğun geleceğine iliĢkin karamsar bir tablo çizilirken, HIV pozitif 

çocuğun babasının söyledikleri de yanlıĢ bilgiler içermektedir.  
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Haber No:  10 

Haber Başlığı:  “Tek Bir Cinsel Temas ile Gelen Ölüm: AIDS”  

Kategori:  YanlıĢ terminoloji kullanımı, ölümcül görseller, HIV/AIDS hakkında 

yanlıĢ bilgi  

Yayın Bilgileri:  Gazete Egem – 30.05.2011  

Ġlgili haberde, HIV ve AIDS ile ilgili haber içeriklerinde kullanılan kan, cinsellik, 

kasları erimiĢ (özellikle siyahi ırk), soluk benizli hasta insanlar ve ölümü çağrıĢtıran 

görseller, mevcut önyargıları desteklemekte ve arttırmaktadır. Konuya iliĢkin olarak bir 

uzman tarafından yapılan değerlendirmede yanlıĢ bir HIV/AIDS terminolojisi 

kullanıldığı görülmektedir. “HIV virüsü” toplumda yaygın olarak kullanılan yanlıĢ 

ifadelerin haber metninde yer aldığı görülmektedir. Bilindiği üzere HIV, Human 

Immunodeficiency Virus/Ġnsan BağıĢıklık Yetmezliği Virüsü ifadesinin kısaltmasıdır. 

HIV‟den bahsederken “HIV” veya HI Virüsü ifadeleri kullanılmalıdır.
62

  

Haber metninde HIV/AIDS defalarca ölümcül bir hastalık olarak gösterilmiĢtir. Aynı 

zamanda bulaĢma yolları ile ilgili olarak yanlıĢ bilgi verilmiĢtir. Dünya sağlık örgütü 

konuya iliĢkin olarak 1996 yılından beri HIV/AIDS‟i “kronik hastalıklar” listesinde 

tanımlamaktadır.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-terminolojisi.html (EriĢim Tarihi: 12.07.2013)  
63

 http://pozitifyasam.org/assets/files/Gorselik_vedogru_bilgi.pdf (EriĢim Tarihi: 12.07.2013)  

http://pozitifyasam.org/tr/hiv-ve-aids-terminolojisi.html
http://pozitifyasam.org/assets/files/Gorselik_vedogru_bilgi.pdf
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Haber No:  11 

Haber Başlığı:  “Ġlacını Ġç Ölme Abi”  

Kategori:  HIV pozitif çocuğun ve ailesinin görselleri ve isimleri kullanılmıĢ.  HIV 

Ölümcül olarak gösterilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  Taraf  – 01.06.2011  

Ġncelenen haberde, Urfa‟da üzerine çaydanlık dökülmesi sonucu Kızılay‟dan kan alan 

ve aldığı kan ile HIV ile enfekte olan çocuk ve ailesinin durumu anlatılmaktadır.  

Haberde, çocuğun yaĢadığı köy açık bir Ģekilde deĢifre edilmektedir. Çocuğun ismi ve 

kardeĢinin ismi, ikisinin arasındaki iliĢkiyi anlatırken deĢifre edilmektedir.  

Haber içeriğinde HIV pozitif çocuk ve kardeĢinin fotoğrafları yüzleri açık bir Ģekilde 

yayınlanmıĢtır. Aynı zamanda HIV pozitif çocuğun kardeĢine ilaç içirirken çekilmiĢ 

çıplak bir fotoğrafı yayınlanmıĢtır. Çıplak fotoğraf  haberde bahsedilen HIV pozitif 

çocuğun vücudunda çıkan yaraları göstermek için çekilmiĢtir. Haberde doktorların HIV 

pozitif çocuğun vücudunda çıkan yaraların HIV ile ilgili olmadığı belirtilmiĢ olsa da, 

haberin geri kalan kısmında bu yaralar sürekli olarak HIV/AIDS ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

Haber çocuğun Ģimdiki hayatı ve geleceğine iliĢkin karamsar bir tablo çizmiĢtir.  Çocuk 

haberde “Yara bere içinde, yalız, dıĢlanmıĢ” gibi ifadelerle tanımlanmaktadır.  

Aynı zamanda haber içerisinde HIV/AIDS terminolojisinin yanlıĢ kullanıldığı 

görülmektedir.  
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Haber No:  12 

Haber Başlığı:  “Kahretsin”  

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve isimleri kullanılmıĢ.  HIV 

Ölümcül olarak gösterilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  ġok  – 01.06.2011  

 

Ġncelenen haberde, HIV ile Kızılay‟dan aldığı kan sonucunda enfekte olan küçük bir 

çocuğun durumundan bahsedilmektedir.  

Haberde, çocuğun yaĢadığı yer, ismi ve yüzü açık bir fotoğrafı haberde yer almıĢtır. Bu 

bağlamda çocuğun kiĢisel bilgileri deĢifre edilmiĢtir.  

Haber baĢlığında HIV pozitif çocuğun “Hayatının karardı” ifadesi ile içinde bulunduğu 

durum karamsar bir hale getirilmiĢtir. Aynı zamanda HIV yüzünden ailenin de 

“hayatının karardığı” haberde yer almaktadır. Haberde “AIDS‟li kan” gibi yanlıĢ 

HIV/AIDS terminolojisi kullanımı görülmektedir.  

Haberde, HIV/AIDS ölümcül, çaresiz bir hastalık olarak gösterilmiĢtir.  
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Haber No:  13 

Haber Başlığı:  “Anne Bana Ne Olacak”  

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve isimleri kullanılmıĢ.  HIV 

Ölümcül olarak gösterilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  Hürriyet   – 01.06.2011  

Ġncelenen haberde üzerine çaydanlıktan kaynar su dökülmesi sonucu kan nakli yapılan 

ve bu nakil sonunda HIV ile enfekte olan bir çocuk ve ailesinin durumundan 

bahsedilmektedir.  

Haberde çocuğun yaĢadığı yer, ve yüzü açık bir fotoğrafı yer almıĢtır. Aynı zamanda 

kardeĢinin de yüzü açık bir fotoğrafı yayınlanmıĢtır. HIV pozitif çocuğun adı ve soyadı 

ise kısaltılmıĢtır.  

Haberde Çocuğun babasının Arap kökenli olduğu bilgisi yer almıĢtır.  

HIV/AIDS ile ilgili olarak yanlıĢ terminoloji kullanımına rastlanmıĢtır. Buna göre HIV 

pozitif çocuk,  HIV‟li kan verilmesi sonucu AIDS‟e yakalanmıĢtır. Aynı zamanda 

çocuğun vücudunda çıkan yaralar deĢifre edilmiĢ ve AIDS ile iliĢkilendirilmiĢtir.  
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Haber No:  14 

Haber Başlığı:  “Anne Bana Ne Olacak”  

Kategori:  HIV+ çocuğun ve ailesinin görselleri ve isimleri kullanılmıĢ.  HIV 

Ölümcül olarak gösterilmiĢ. 

Yayın Bilgileri:  Birgün    – 02.06.2011  

Ġncelenen haberde “yanık tedavisi görmek için” hastaneye giden ve gittiği hastanede 

kan  yapılan kan nakli ile HIV ile enfekte olan bir çocuğun durumu anlatılmaktadır.  

Haberde kullanılan fotoğrafta çocuğun yüzü açık bir Ģekilde görülmektedir. Çocuğun 

adı ve soyadı, aile üyelerinin adları ve nerede çalıĢtıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. 

Haberde yanlıĢ terminoloji kullanımı bulunmaktadır.  Buna göre HIV pozitif çocuk 

“HIV virüslü kan verilerek AIDS hastalığının pençesine atıldı”.  

Haberde sık sık  “AIDS‟li” ifadesi kullanılmaktadır. Haber HIV/AIDS‟e iliĢkin ölümcül 

ve çaresiz bir hastalık imajı çizmektedir.  
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Haber No:  15 

Haber Başlığı:  “HIV TaĢıyıcıları BaĢıboĢ Geziyor ”  

Kategori:  HIV pozitif bireylere yönelik önyargı içeren ifadeler var. 

Yayın Bilgileri:  Posta Ege     – 17.07.2011  

Ġncelene haberde HIV/AIDS konunda uzman olan Prof. Dr. Deniz Gökengin ve 

HIV/AIDS aktivisti Murat Köylü‟nün açıklamalarına yer veriliyor. Pozitif YaĢam 

Derneğine gazetecinin gerçekleĢtirdiği röportaj daha sonra farklı bir Ģekilde 

yayınlanmıĢtır.
64

  

Haber temel olarak nefret söylemi içeren ifadeler içermektedir. Haber baĢlığı “HIV 

TaĢıyıcıları BaĢıboĢ Geziyor ” HIV pozitif bireylere karĢı ayrımcılık içeren bir ifade olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Kullanılan bu ifade HIV pozitif bireylere yönelik “tehlikeli” bir imaj 

yaratmakta ve HIV pozitif bireyleri ötekileĢtirmektedir.  

Aynı zamanda haber HIV/AIDS‟i ölümcül bir bağlamda ele almaktadır.  
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 http://pozitifyasam.org/assets/files/hiv_tasiyicilari_basibos.pdf (EriĢim tarihi: 11.08.2013)  

http://pozitifyasam.org/assets/files/hiv_tasiyicilari_basibos.pdf
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Haber No:  16 

Haber Başlığı:  “Ölümcül Hastalara Ġlaç Yok ”  

Kategori:  HIV Ölümcül bir hastalık olarak adlandırılmıĢ. 

Yayın Bilgileri:  Ġzmir Haber Ekspres     – 31.07.2011  

Ġncelenen haberde, Sağlık Bakanlığına bağlı ilaç komisyonunun toplanamamasından 

dolay Türkiye‟de HIV/AIDS ilaçlarının bulunmasında çeĢitli zorluklar yaĢandığı bilgisi 

veriliyor.  

Ancak haber baĢlığında, HIV pozitif bireyler “Ölümcül Hastalar” olarak adlandırılıyor. 

Haberde HIV/AIDS ölümcül ve tehlikeli olarak gösteriliyor.  
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Haber No:  17 

Haber Başlığı:  “HIV‟li Hastalar Ölümün Kıyısında ”  

Kategori:  HIV Ölümcül bir hastalık olarak adlandırılmıĢ. 

Yayın Bilgileri:  Posta Ege     – 31.07.2011  

Ġncelenen haberde, Türkiye‟de HIV pozitif bireylerin tedaviye ulaĢmada yaĢadığı 

zorluklar anlatılmıĢ. Haber baĢlığı yanlıĢ bir terminoloji kullanımını ve ayrımcılık 

içeren bir Ģekilde hazırlanmıĢtır. Buna göre HIV pozitif bireyler HIV‟li olarak 

nitelendirilmiĢ olup aynı zamanda “ölümün kıyısında” oldukları belirtilmiĢtir. Haberde 

HIV/AIDS ölümcül ve tehlikli olarak gösterilmiĢtir.  
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