
 

 

 
Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hizmetlerle İlgili 

LGBTİ+’ların Sorun, Talep ve İhtiyaçlarına Yönelik Bilgi Notu 
 
Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunun esasını oluşturan eşitlik ve ayrımcılık yasağı, lezbiyen, gey, 
biseksüel, trans ve interseks ile diğer kimliklerin ve cinsel yönelimlerin çatı tanımlayıcısı olan “+” (LGBTİ+) 
kişilere diğer herkesle aynı hakların sağlanması ilkesine dayanmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi eşitlik ve 
ayrımcılık yasağı ilkelerine dair ulusal düzeydeki temel anayasal dayanağı oluşturmaktadır. 
 
Bu hüküm ve ilkelerin diğer birçok uluslararası ve ulusal hukuk normu açısından yaşama geçirilmesi 
noktasında Türkiye’de gerekli ve yeterli düzeyde mevzuat düzenlemesi yapılmadığı ve kurumsal adımların 
atılmadığı görülmektedir. Ülkemizde, hemen her gün yaşamın her alanında çok sayıda LGBTİ+ insan 
hakları ihlallerine maruz kalmakta. LGBTİ+ yurttaşlar psikolojik, fiziksel, cinsel saldırılara uğramakta; 
çalışma, eğitim, barınma, sağlık ve sosyal güvenlik haklarına erişimemekte ve birçok alanda damgalanma, 
aşağılanma, mobbing gibi kötü muamelelere ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır.  
 
Sağlık hizmetlerine erişimde yasal bir engel olmamasına karşın, toplumun farklı kesimleri ekonomik, dilsel, 
kültürel, eğitimsel, fiziksel, sosyal ve duygusal birtakım engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller LGBTİ+ 
kişiler için ise cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık olarak karşılığını bulmaktadır. 
LGBTİ+’ların birçoğu özellikle sağlık hakkına erişimde yaşadığı stigma, sosyal izolasyon, şiddet ve 
ayrımcılık nedeniyle tedavilerini ertelemekte ya da tedavi arayışına girmemektedir. Kimi LGBTİ+’lar sağlık 
hizmetine erişim sağlamış olsa da nitelikli bir hizmetten yoksun kalmakta, kimileri de başkalarının uğradığı 
ayrımcılık deneyimlerine tanık olduğu için kendisi hizmetlere başvurmaktan kaçınmaktadır. Bu nedenle 
sağlıkları hakkında edinebilecekleri bilgileri, iyilik hallerini kaybetmek pahasına bu hakkı edinmekten 
kendilerini alıkoymaktadır. LGBTİ+’ların stres, anksiyete, yeme bozukluğu ve depresyon gibi ruhsal ve 
bedensel sağlık sorunları toplumun geri kalanına nazaran daha yaygın ve yüksektir.  
 
LGBTİ+’ların çoklu alandan maruz kaldığı ayrımcılık nedeniyle düzenli bir istihdam ilişkisi içinde olmaması, 
kayıt dışı ve gündelik işlerde çalışmasına sebep olmakta, bu da onları güvencesiz çalışma ile birlikte 
sosyal sigorta hakkından mahrum bırakmaktadır. Sosyal güvenceden yoksun kalan LGBTİ+’lar ise 
ekonomik sebeplerle sağlık hizmetine erişememektedir. 
  
Sağlık hizmeti ihtiyaçları hakkında sağlık görevlilerinin bilgi eksikliği, hasta kayıtlarının gizliliği ve 
mahremiyetle ilgili kaygılar, kişinin rızası dışında LGBTİ+ kimliğinin açıklanması, yaşadıkları sağlık 
probleminin kimlikleri ile ilişkilendirilebileceği, bu nedenle niteliği daha düşük bir sağlık hizmeti 
alabilecekleri, sağlık çalışanlarının onları yargılayacağı ve bu bilginin sosyal güvenlik kurumlarıyla 
paylaşıldığı takdirde çalışma durumlarını etkileyebileceği korkuları, sağlık personelinin hastayı ya da 
danışanı normatif kimlikler içerisinde varsayması yine LGBTİ+ kişilerin sağlık hizmetine erişiminde 
engeller oluşturmaktadır. 
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Transların cinsiyet uyum süreçleri sağlığa erişim hakkı kapsamında önemli bir süreç olmasına karşın bir 
dizi standartlaştırılmış tıbbi ve yasal kriteri tamamlamaları beklenmektedir. Ne varki bu süreç transların 
bütünsel sağlıklarının gözetilmediği uzun ve zorlayıcı bir süreç olmaktadır. Adli olarak belirlenen şartlara 
uygun kişiler için ilk aşama, “uyuma uygun” olduğunu gösteren sağlık raporunu alabilmek. Sağlık raporu 
kişilerin maruz bırakıldığı “uyumlu olduğunu teyit ettirme” zorunluluğu nedeniyle çoğu zaman yıpratıcı 
olmaktadır. Tek bir doktorun verdiği rapor hukuken yeterli görülmezken, “cinsel kimlik konseyi” bulunan bir 
eğitim ve araştırma hastanesinin kurul kararı şartı aranmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın, bu tanıma 
uyan hastanelerin güncel listesini açıkça paylaşmaması nedeniyle trans kişiler bu bilgiye erişimde zorluk 
yaşamaktadır. Transların sağlık alanında yaşadığı hak ihlallerinden biri de hormona erişiminin sınırlı 
olmasıdır. Hormon ilaçları sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmamakta, fahiş oranda yapılan zamlar 
hormona erişimi zorlaştırmaktadır. Bir süredir eczanelerde ve ecza depolarında hormon bulunmaması, 
hormon stoklarının daralması hormona erişimi engellerken, transların temel ihtiyacını kısıtlamaktadır ve 
sağlık hakkını ihlal etmektedir. 
 
HPV, dünyada en sık karşılaşılan cinsel yolla aktarılan virüsler arasında bulunmaktadır. Virüsün yol açtığı 
kanser türlerinden olan rahim ağzı kanseri, Türkiye ve dünyada kadınlar arasında en sık karşılaşılan ve 
yaşamı tehdit eden bir kanser türü olarak bilinmektedir. HPV ile ilişkili olan rahim ağzı kanserinden 
korunmak aşı ile mümkün ancak Türkiye’de HPV aşısı sosyal sigorta kapsamına alınmamıştır.  
HPV türleri cinsel yolla aktarıldığı gibi tensel temas yoluyla; parmaklar, eller, ağız ve genital bölgede 
bulunan virüsler herhangi bir temas durumunda kişiden kişiye aktarılabilmektedir. Bu nedenle erken yaşta, 
kişilerin virüs ile enfekte olmadan HPV aşısı yapılması büyük önem taşımaktadır. HPV aşısının erken yaşta 
yapılması, kişilerin yetişkinlikte yaşayacağı hastalık riskinin önüne geçer ve hastalığın toplumda 
yayılmasını engeller. HPV aşısı, dünyada pek çok ülkede ergenlik öncesi çocuklara yapılan rutin aşı 
uygulamaları arasında yer almaktadır. 
 
HIV ile yaşayanlar, başta sağlığa erişim olmak üzere birçok alanda çeşitli hak ihlallerine maruz 
kalmaktadır. Günlük yaşamda, çalışma hayatında ve diğer birçok alanda ayrımcılığa uğrayan HIV’le 
yaşayanlar, HIV’e dair yaratılan damgalamalar sebebiyle sosyal yaşamdan dışlanabilmektedir. Özellikle 
Medula sistemini kapatmanın zorlaştırılması, kapatılan Medulaların usulsüz şekilde yeniden açılması 
sebebiyle birçok HIV’le yaşayan iş yaşamında ve sağlık hizmeti alırken ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. 
HIV’le yaşayanların geçtiğimiz yıl yaşadığı önemli sorunlardan biri de ilaç tedariki başlığında olmuştur. 
Diğer birçok ilaç gibi HIV tedavisinde kullanılan antiretroviral ilaçlara da özellikle küçük şehirlerde ve 
ilçelerde erişimde zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Kesintisiz şekilde ilaç kullanması gereken 
HIV’le yaşayan kişiler tedarikte yaşanan bu sorun sebebiyle yoğun stres yaşayabilmektedir.  
 
Türkiye’de HIV testine erişmek için de bazı zorlu aşamalardan geçmek gerekebiliyor. Dünyanın birçok 
yerinde kullanılan hızlı testlerin yaygın erişimi olmadığı gibi, yine dünyada çok yaygın anonim test ve 
danışmanlık merkezleri de Türkiye’de sadece beş noktada yer alıyor. Anonim test ve danışmanlık 
merkezleri damgalamadan ve ayrımcılıktan endişelenen kişilerin HIV testi yaptırmasını kolaylaştırmakta, 
bu sayede erken tanı oranı artmaktadır. Bilinmektedir ki, HIV’le yaşayan kişiler düzenli tedaviye erişmeleri 
halinde viral yükleri baskılandığı için HIV aktaramaz durumu gelirler. Bu sebeple test merkezleri sayesinde  
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tanı alanların tedaviye erişmesi, HIV’in yayılımını da yavaşlatabilmektedir. Test merkezlerinin sayısı tüm 
ülkede artırılmalı, tanı ve tedavinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.  
 
Türkiye’de, LGBTİ+’ların sağlık hakkını tüm vatandaşlar gibi eşitlik içinde, ayrımcılığa uğramadan 
kullanmalarını sağlamak, koruyucu ve tedavi edici hizmet süreçlerinde hak ihlallerini ve onların 
tekrarlanmasını önlemek, ihlalleri sona erdirmek, sonuçlarını gidermek için ilgili bakanlığın mevzuat ve 
uygulamaları geliştirmesi beklenir. Sağlık Bakanlığı herkesin bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan tam 
iyilik hali içerisinde hayatını sürdürmesini sağlama görev ve sorumluluğunu hatırlamalıdır. Bu doğrultuda; 
2023 yılı bütçe planlaması yapılırken LGBTİ+ yurttaşların sorun, ihtiyaç ve taleplerine cevap olabilecek 
aşağıdaki faaliyetlere ve bu faaliyetleri hayata geçirmeyi sağlayacak bütçe düzenlemelerine yer verilmesi 
gerekmektedir; 
 

• Sağlık politikaları, planlamaları ve programları toplumsal cinsiyet perspektifine sahip olmalıdır. Bu 
bakımdan hazırlanacak bütçe, LGBTİ+’lar ve kadınlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarına cevap vermelidir. 

• Bütçe yapım süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların katılımına yönelik mekanizmalar 
geliştirilmelidir.  

• Bakanlık bünyesindeki tüm kamu personellerine cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili hizmet içi 
eğitimler düzenlenmelidir. 

• Gönüllü Anonim Test ve Danışmanlık merkezlerinin sayısı artırılmalı, bu merkezlere HIV test 
kitlerinin tedariği düzenli ve eksiksiz şekilde yapılmalıdır. 

• Cinsel sağlık, HIV ve kilit grupların (LGBTİ+’lar, seks işçileri, vs.) haklarıyla ilgili çalışan sivil toplum 
kuruluşları ve sağlık hizmeti veren kurumlara ücretsiz kondom desteği sağlanmalıdır. 

• PReP ve PeP gibi önleyici yöntemler sosyal sigorta kapsamına alınmalıdır. 
• HIV ve diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti veren hekimler 

görevlendirilmeli ve bu hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.  
• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı dahil olmak üzere her türlü koruyucu ve tedavi edici bakım hizmeti 

herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın herkes için ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı konularında eğitim ve bilgiye erişim önünde engeller kaldırılmalı ve ayrımcılık 
önlenmelidir. 

• Hormon transların en temel ihtiyaçlarından birisidir ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.  
• Transların cinsiyet uyum süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sağlık hizmeti nitelikli hale 

getirilmeli, ilgili sağlık kurumu sayısı artırılmalıdır. 
• HPV aşısı ulusal aşılama programına alınmalı, herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır. 
• Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri LGBTİ+ kapsayıcı olmalı, LGBTİ+’ların özel sağlık 

gereksinimlerini içeren kılavuzları kaynak almalıdır. 
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