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Sunu

v

Çiçek hastalığından korunmak için uygulanan varyolasyon yöntemini İstanbul’daki İngiliz
elçisinin eşi Lady Montague 1721 yılında İngiltere’ye ilettiğinde Kral buna inanmamış, önce
mahkûmlar üzerinde denenmesini istemişti; kuduz aşısını bulan Pasteur’ün ekibindeki John
George Adami 1888 yılında aşının değerini kanıtlamak için önce kendine kuduz bulaştırmış
sonra aşıyı uygulamıştı; 1916 yılında Erzurum ve Trabzon’daki kolera salgını ile mücadele eden
Dr. Tevfik Sağlam yapılan aşının insanlara zarar verdiği suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişti; 1940’lı yılların sonlarında Hilary Koprowski geliştirdiği canlı polio aşısı nedeniyle suçlamalara muhatap olmuş ve çalışmaları mahkemeler yoluyla engellenmeye çalışılmıştı. Yani,
aşıların sağlık hizmetlerinde yerini almaları kolay olmadı, bazı sancılı dönemler yaşandı.
Sonra aşıların değeri anlaşıldı. Aşılama sayesinde çiçek hastalığı tarihe kavuştu; çocuk felci,
difteri, boğmaca, tetanos, kızamık ve birçok hastalık kontrol altına alınabildi. Aşılar sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez rutin hizmetleri arasında yerini aldı. Aşılama sayesinde yalnızca aşı
olanların değil toplumsal bağışıklığın oluşması sonucunda milyonlarca çocuğun ve erişkinin
yaşamı kurtuldu.
Aşılara karşı güvensizlik yeni bir tavır değil, ancak, son yıllarda yeniden ortaya çıktı ve giderek yaygınlaşma eğilimi gösterdi. Bazı ana-babalar çocuklarına aşı yapılmasını istememeye
başladı. Bu ailelerin sayıları giderek arttı, tehlikeli boyutlara erişti ve günümüzde küresel düzeyde bir sorun haline geldi. Ülkemizde de artış eğiliminde olan aşı reddi ya da aşı tedirginliği
hızla ele alınması ve çözülmesi gereken öncelikli bir halk sağlığı sorunu oldu.
Bu çözüme katkı yapmayı görev bilen Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 2018 yılında, sorunun
boyutunu ve nedenlerini ortaya çıkartmaya ve elde edilecek bulgulara göre, başka bir deyişle aşı reddine yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir program geliştirmeye karar
verdi. Elinizdeki yayın işte bu amaçla yapılan bir araştırmanın ürünüdür. Bu bulgular yalnızca
Vakfımız için değil, konu ile ilgili bütün kuruluşlara yol gösterici olacaktır. Bu anlayış içinde
Vakfımızın önemli bir hizmeti yerine getirdiğine inanıyoruz.
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Sunu

Bu yayının COVID-19 pandemisi döneminde yapılması ilginç, ilginç olduğu kadar avantajlı
bir rastlantı. Çünkü pandemi ile mücadele sırasında salgının kontrol edilebilmesi için yapılan
aşı araştırmaları toplumun umudu oldu. Aşıların değeri bir kez daha anlaşıldı. Aşılama ve koruyucu hekimlik konularında yoğun bir halk eğitimi yapıldı. Böylesine olumlu bir ortamda aşı
reddi konusundaki mücadelenin daha etkili olacağı beklentisi doğdu.
Bu duygu ve düşüncelerle, araştırmamızın ve yayının gerçekleşmesinde emeği geçen başta
Prof. Dr. Sarp Üner, Prof. Dr. Kezban Çelik ve Prof. Dr. Sevgi Turan olmak üzere katkısı olanlara şükranlarımızı sunar, yayının ülkemizde yürütülen aşılama hizmetleri için yararlı olmasını
dileriz.
Prof. Dr. Zafer Öztek
SSYV Yönetim Kurulu Başkanı

Önsöz

vii

Beş yaş altı çocuk aşılarına yönelik artmakta olan aşı karşıtlığının nedenlerini farklı aktörlerin
deneyiminden yola çıkarak anlamak isteyen bu çalışmanın küresel bir pandemi yaşadığımız
bu günlerde sizinle buluşuyor olması biraz ironik mi? Değil, galiba tam zamanı. Bu salgın sürecinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemide “geç adımlar attığı”, “çelişkili mesajlar verdiği” için eleştiriliyor, sorgulanıyor. Ama, DSÖ dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda hızla
arttığı ve tehlikeli boyutlara ulaştığı tespiti ile 2019’da çözüme kavuşturulması planlanan 10
küresel sağlık sorununun en başına “aşı karşıtlığı” nı koymuştu. Okuyacağınız çalışma Sağlık
ve Sosyal Yardım Vakfının yüksek öngörüsü ile 2018 yılında desteklenmeye karar verilmiş ve bu
destek sayesinde gerçekleştirilmiş bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.
Öncelikle belirtilmelidir ki aşı reddi sorunu DSÖ’nün de belirttiği üzere küresel bir sorundur.
Küresel olduğundan diğer teknolojik, sosyal, kültürel, siyasi akımlar gibi seyahat etmektedir ve
2010’lu yıllarda ülkemize de gelmiştir. Diğer yandan aşılar toplumsal bağışıklığın ve koruyucu
sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olduğundan bu durumun anlaşılması ve çözümü
için stratejiler geliştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak aşı tereddütü/reddi karmaşık, hızla değişen,
zaman, yer ve aşının türüne göre farklılaşan küresel bir sorun olduğundan nedenlerin tümüne
yönelik tek bir müdahale stratejisi üretilebilmesi mümkün gözükmemektedir.
Aşı reddinin çözümüne ilişkin iki farklı yol izlenebileceği görülmektedir. İlki, yasa ile aşıyı zorunlu hale getirme; ikincisi ise proaktif ve iknaya dayalı bilgilendirme/iletişim politikaları ile halkın aşılamaya karşı güvenini pekiştirme ve desteğini almadır. Yapılan çalışmalar aşının zorunlu
olması ya da olmamasının aşı reddi ya da tereddütü üzerinde net etki yapmadığını göstermektedir. Bu durumda ikinci yol olan proaktif, iknaya yönelik güven ilişkisi kurulması yolunun izlenmesi gerektiği görülmektedir. Bu noktada aşı reddi, tereddütü nedenlerinin iyi anlaşılması ve
nedenlere ilişkin çoklu disiplinlerin katkısı ile çoklu stratejiler geliştirilmesi ve çoklu politikalar
üretilmesi gerekmektedir. Bu çalışma bu yolda atılmış bir adım olarak okunmalıdır.
İçinde bulunduğumuz pandemi mücadelesi günlerinde toplumumuzdaki hemen ker birey
umudunu bir COVİD-19 aşısı geliştirilmesine bağladı; koruyucu hekimlik ve aşılanmanın değerini anladı; unutulduğunu sandığımız birçok bulaşıcı hastalığın yeniden gündeme gelmesine vesile oldu; bu hastalıkların kontrolünde aşıların ve toplumsal bağışıklığın ne kadar önemli
olduğu hatırlandı. Bu çalışmanın pandemi döneminin sıcak ortamında yapılmış ve sizlere sunulmuş olması bu gerçeklerin kavranmasına ve toplumda aşılanma konusundaki bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacağı umudundayız.
Araştırma Ekibi

Teşekkür

ix

Elinizde bulunan çalışma, birçok kişi ve kurumun desteği ile hazırlandı. Öncelikle kişilere teşekkür etmek istiyoruz. Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bizimle görüşmeyi kabul eden,
bizi bazen evinde, bazen Aile Sağlığı Merkezinde, bazen işyerinde ve bazen de bizim belirlediğimiz mekanlara gelerek zamanlarını, yaşadıklarını, görüş ve önerilerini içtenlikle, cömertçe
paylaşan anne ve babalara ama daha çok annelere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bazen çekinerek, bazen savunmada kalarak, bazen kararlarını onaylatmak isteyerek, bazen bir şey öğrenmek isteği ile kendi gerekçelerini, kararlarını, endişelerini, korkularını, meraklarını bizimle
paylaştılar. Çok teşekkürler.
Diğer teşekkür sağlık hizmet sunucusu aile hekimleri ve hemşirelere. Yoğun çalışma koşulları içinde bizimle görüşmeyi kabul ettiler, bizimle içtenlikle görüştüler, bizim derdimizi kendi
dertleri bellediler. Deneyimlerini, dertlerini, güçlüklerini paylaştılar. Aileleri aradılar, bazen bizimle birlikte ailenin evine geldiler. Bize sadece vakitlerini değil sıcacık çaylarını da sundular.
Çok teşekkürler.
Kurumlara da teşekkür etmek istiyoruz. Öncelikle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı taşra teşkilatına çalışmaya vermiş oldukları katkı için teşekkür etmek isteriz. Hem sağlık hizmet
sunucuları hem de ailelere erişimde güven yaratıcı kurumsal destekleri ile bu çalışmayı mümkün kıldılar. En özel teşekkürümüz Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Dr. Emine
Yalçın’a. Aşı ret vakalarının kayıtlı olduğu aile hekimlikleri ve ailelerle temasta hep bizimleydi.
Çok teşekkürler.
Son teşekkürümüz ise Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfına. Onların öngörüsü ve desteği olmasaydı bu çalışma gerçekleştirilemezdi. Sağlık sorunlarını yakından izlediği, öncü çözümler
üretilmesine katkı sundukları için Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kuruluna da çok teşekkür ederiz.
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Yönetici Özeti

Sağlık Sosyal Yardım Vakfı tarafından yürütülen bu çalışma, farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte aşı tereddütü/reddi (AT/R)
nedenlerini farklı aktörlerinin bakış açıları ile
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. AT/R’ne ilişkin sağlık çalışanlarının bakış
açılarının yansıtılmasının yanı sıra ailelerin
AT/R nedenlerini anlamak, kamuoyu oluşturmada önemli bir araç olan medyaya konunun
nasıl yansıdığının derinlemesine irdelenmesi
ve yapılacak olan çalışmalara yol göstermesi
açısından önemlidir. Bu çalışma “Aşının yapılıp yapılamayacağı kararı kimin kararıdır?”
sorusuna yanıt arayarak AT/R nedenlerini
farklı aktörlerin bakış açıları ile değerlendirilmesi için yürütülmüştür.
Çalışma, niteliksel veri toplama tekniklerini kullanarak aşı ve aşılamanın farklı aktörlerini kapsayacak şekilde yürütülmüştür. İçerik
analizi aşaması için araştırmanın çerçevesini
2014-2018 yılları arasında baskı sayısı en yüksek üç gazetede aşı ile ilgili yapılan haberler
oluşturmuştur. Derinlemesine görüşmeler
5 yaş altı çocuğu olan ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarında AT/R olarak kayıtlı anne ve/veya
babalar ile yapılmıştır. Görüşülen anne-babaların belirlenmesinde kır-kent, sosyo ekonomik düzey (SED) değişkenleri kullanılmıştır.
Toplam 29 derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan tekil deneyimlerin gösterdiği önemli
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alanlar odak grup toplantılarında tartışılmıştır. Bu kapsamda çocuklarını aşılatan üç farklı SED’den anne-baba ile üç ayrı odak grup
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odak grup toplantılarının her birine 6-8 kişi katılmıştır. Aşı
hizmetlerinin sunumunda yer alan doktor ve
sağlık çalışanları ile toplam 16 yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Hizmet
sunucu seçiminde kentin farklı SED ilçelerinde görev yapıyor olmalarına dikkat edilmiştir.
AT/R ile ilgili uzman görüşü Delphi tekniği
ile toplanmıştır. Panel büyüklüğü 27 uzmandan oluşmuştur. Bu grupta Delphi Panelinin
ilk turunda AT/R ile ilgili sorunlar tartışıldıktan ve görüşmelerden elde edilen bulgulara
dayalı olarak öne sürülen sorunlar uzmanlar
ile paylaşıldıktan sonra diğer turlarda ortaya
konulan bu sorunlara yönelik çözümler geliştirilmesi için tartışmalar yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen temel bulgular aşağıda
özetlenmiştir.

Çalışmanın ilk aşamasında
Türkiye’de en çok satılan üç gazete olan Sözcü,
Sabah ve Hürriyet gazetelerinde 2014-2018
yılları arasında yer alan aşı ile ilgili gazete yazıları incelenmiştir. Bu tarihler arasında aşı ile
ilgili 195 yazının %55,9’u haber kategorisinde
yer alırken %7,2’si köşe yazısı kategorisinde
yer almaktadır. Mevcut yazıların %69,2’sinde “başlıkta” aşı sözcüğü bulunmaktadır ve

xviii

Yönetici Özeti

yazıların %81’i hiç olumsuz ifade içermeden
aşılarla ilgili sadece olumlu bir içeriğe sahiptir. Gazetelerde yer alan her üç yazıdan yaklaşık ikisinde (%64,6) konu ile ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilmektedir ve yazıların
%87,2’sinde en az bir görsel yer almaktadır.
Gazetelerde yer alan aşılar hakkında yazıların
sayısı 2014 yılında 20’den azken son yıl (2018;
65) önemli artış göstermiştir. Gazetelerde yer
alan yazıların aşılar hakkında olumlu ya da
olumsuz içeriğe sahip olma durumu araştırılan yıllara göre değerlendirildiğinde en
az olumlu içeriğe sahip yazı 2014 yılında (14
yazı) yayınlanırken, en fazla olumlu içeriğe
sahip yazı 2018 yılında (59 yazı) yayınlanmıştır. Olumlu içerik taşıyan yazılar sekiz başlık altında gruplandırılmış ve incelenmiştir:
aşılamanın önemi, AT/R’nde artış, sonuçları
ve Türkiye’deki aşı programlarının başarısı,
aşı karşıtlarının iddialarına yanıtlar, bilimsel
olmayan aşı araştırma çalışmaları ve medya etkisi, aşılamada hukuksal boyut ve yasal
düzenlemeler, AT/R’ne karşı alınan tedbirler,
yürütülen aşılama çalışmaları ve göç. Aşı ile
ilgili gazetelerde yer alan olumsuz yazılar ise
hukuksal boyut etkisi, aşı içerikleri ve olumsuz etkileri, aşıda medyanın olumsuz etkisi ve
aşı araştırmalarının yanlılığı temaları ile sunulmuştur. İçerik analizinin sonunda olumlu
ve olumsuz içerikte haberlerin olduğu ancak
ağırlıklı olarak olumlu içerik taşıyan haberlerin daha fazla olduğu görülmektedir.Olumlu
içerikteki görüşler aşıların toplumsal bağışıklığa yaptığı katkıya, bulaşıcı hastalıkları önlemedeki etkinliğine, çocuk ve bebek ölümlerini önlemedeki gücüne vurgu yapmaktadır.
Olumsuz içerikteki haberler ise aşının içeriği,
bazı yan etkileri ile hukuksal boşluğa vurgu
yapmaktadır.

Çalışmanın ikinci aşaması
Hizmet kullanıcıları ile gerçekleştirilmiş ve ailelerin AT/R’ne neden olan düşünceleri şu şekilde sıralanmıştır: aşının içeriğine güvenmeme, aşının yan etkilerinin olduğuna inanma,
koruyuculuğunun düşük olduğunu düşünme, doğalcı olma ve “tehlikeli Batılı devletlere” güvenmeme.
Türkiye’nin başkentinde ve başkentin merkez ilçelerinde yürütülen bu “kent” çalışmasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• AT/R’nde bulunanlar homojen bir grup değildir.
• AT/R ‘ne ilişkin tek bir tipoloji oluşturmak
mümkün gözükmemektedir.
• AT/R üzerinde etkisi olan en önemli etken
internettir.
• AT/R’ni öncelikle yaşayan, ilk şüphe duyan, konuyu araştıran annelerdir.
• Sağlık çalışanlarının rolü çok önemlidir.
• Kurumlara ve genel olarak sisteme güven
duygusu düşüktür. Sisteme olan düşük güven duygusu riskin bireyselleştirilmesine
neden olmaktadır.
• Çocuğun esas sahibinin anne-baba olduğu
düşünülmektedir.
• Zorunlu aşı uygulamasına karşıdırlar.
• Az sayıda dirençli grup dışında bilgi ve ilgiye gereksinim duymaktadırlar. Bilimsel,
kanıta dayalı iyi hazırlanmış bilgi, eğitime
saygılı, diyaloğa açıktırlar.
• Yerli aşı üretilmesini talep etmektedirler.
AT/R yaşayan hizmet kullanıcıları ile yapılan çalışma sonucunda temel olarak dört
farklı grup ortaya çıkmıştır:
• ikna edilmeye açık olanlar,
• farklı bir aşı takvimine açık olanlar,
• yeni ve güvenli bir aşı içeriği ile değişime
açık olanlar,
• aşırı katı ve şüpheciler.
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Bu grupların her biri için farklı stratejiler
geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Aşı yaptırmaya devam eden üç farklı SED
grubu ile yapılan çalışmanın sonunda önemli
sonuçlara ulaşılmıştır. Değinilmesi gereken
en önemli sonuç, aşı yaptırmaya devam eden
ailelerin de kafalarının karışık olduğudur. Aşı
karşıtı kampanya ve söylemler bilinmektedir.
Bu gruplar da sosyal medyayı etkin kullanmaktadırlar. Diğer yandan aşıların fayda-zarar karşılaştırmasında aşı lehine karar vermektedirler. Ancak zararlarına da kulakları
açıktır. Sağlık Bakanlığının aşı takviminde yer
alan ve ücretsiz aşıların zorunlu yaptırılması
gereken aşılar olduğunu düşünmekte, isteğe
bağlı aşıları da araştırmaktadırlar. Ekonomik
durumları, çocuk hekimlerinin önerisine
bağlı olarak ihtiyari aşı yaptırmaya da açıktırlar. Diğer yandan bu gruplar aşının olası yararlarına ilişkin risk aldığını düşünen gruptur.
Bu riski paylaşmak istemekte ve bu nedenle
de kamusal sahiplenici bir mekanizma görmek istemektedirler.
Aşı yaptırmaya devam eden grup, aşıları
bireysel faydadan çok toplumsal fayda olarak gördükleri ve böyle açıkladıkları görülmektedir. Bu durumda aşı yaptırmayan ailelere kızmakta ve toplumsal bağışıklığı azaltacakları ve kendi çocuklarını da bu durumun
etkileyebileceği endişesini yaşamaktadırlar.
Bu durumda da yine güçlü bir devlet politikası görmek istemekte ve aşı yaptırıp bazı
riskleri aldıklarını ancak aşı yaptırmayanlar yüzünden almış oldukları riskin anlamlı
olmayacağını düşünmektedirler. Bu noktada aşıların zorunlu hale getirilmesi, gerekli
mevzuatın buna göre düzenlenmesi beklenmektedirler.
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Çalışmanın üçüncü aşamasında
Sağlık hizmet sunucularının AT/R ile ilgili görüşleri alınmıştır. Sağlık hizmeti sunucuları
AT/R önemli bir halk sağlığı sorunu ve bir çocuk hakkı ihlali olarak görülmektedir. Bu durumun bir problem olduğunu düşünmekte ve
bunun bireysel risk alma ile ilgili olmadığını,
toplumsal risk ürettiğini düşünmektedirler.
Çalışmada sağlık hizmeti sunanlar tarafından AT/R’nin azaltılmasına yönelik altı ana
başlıkta öneriler sunulmuştur: birey ve topluma, sağlık çalışanlarına, medya ve iletişim
alanına, aşı üretimine yönelik planlanabilecek eylemler ile yönetsel ve yasal düzenlemelerin ele alınması gerektiği görülmektedir.
Bu alanların her biri farklı eylem alanları olarak değerlendirilebilir. Her bir eylem alanına
ilişkin farklı çeşitlilikte ve büyük çoğunluğu
mevcut sistem içerisinde çok kapsamlı değişiklik gerektirmeksizin küçük veya orta ölçekli
müdahaleler ile uygulanabilir öneriler sunulduğu görülmektedir. Sağlık okuryazarlığının
desteklenerek birey ve topluma yönelik daha
etkili araçlar ile iletişim ve eğitimin yapılandırılması, medya ve iletişim kanallarının güncel
bilgi iletişim alanındaki gelişmeleri kullanacak şekilde kullanılması, sağlık çalışanlarının
iletişim dahil teknik olamayan becerilerinin
geliştirilerek yararlanabilecekleri araçlar (eğitim materyalleri, güncel kanıt özetleri vb.) ile
desteklenmeleri ve özelleşmiş sağlık ekiplerinin oluşturulması bu müdahaleler arasındadır.
Bu öneriler ile birlikte, Türkiye’deki bağlamsal durum ve koşullara bağlı öneriler olduğu da görülmektedir. Aşı ve üretimine yönelik kapsamlı bir yapı ve hazırlık gerektiren
“yerli aşı üretimi”nin sağlanması önerisi ile
birlikte, aşı uygulamalarına yönelik uygulamalarda ortaklık, iyi uygulamaların güç-
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lendirilmesi ve izlem sağlanması gibi kısa
dönemde ulaşılabilecek öneriler bulunmaktadır. Mevzuata yönelik önerilerin mevcut
yasal yapı ve düzenlemeler açısından yeri ve
uygulanabilirliğinin alan uzmanları ile birlikte ele alınması elzemdir. Bununla birlikte bu
kapsamda sağlık profesyonellerine yönelik
bazı düzenlemelerin meslek örgütleri ile birlikte yapılabilecek ortak tutum ve işbirliği ile
yürütülmesi mümkündür. Çalışmada yönetsel düzenlemelere yönelik ise Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamakta koruyucu hekimliği
güçlendirmesi ile birlikte en büyük vurgu tüm
süreçlerde Sağlık Bakanlığı’nın proaktif şekilde taraf olması olmuştur.

AT/R sorunu ile mücadele etmek için tek
bir mükemmel çözüm mevcut olmadığını
akılda tutarak her toplumun kendi özelliklerine ve her sağlık sisteminin kendi olanaklarına bağlı olarak çözümlerin tüm paydaşlar ile
ortak olarak geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada sağlık hizmet sunucularının bakış açısı
ile çocukluk dönemi aşılarına ilişkin tereddüt
ve redlerin durumu, nedenleri irdelenmiş
ve buna yönelik öneriler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın bu öneriler ışığında ileride
yapılacak çalışmalara yol göstermesi umut
edilmektedir.

Bölüm
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Yüz milyonlarca çocuğun yaşamını kurtaran
ve engelli kalmalarını önleyen aşılar günümüzde enfeksiyon hastalıklarının ve komplikasyonlarının önlenmesinde en etkili yöntemlerinin başında gelmektedir. Yüksek bağışıklama oranlarıyla özellikle yüksek ve orta
gelirli ülkelerde aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklıklarında çok büyük düşüşler sağlanmıştır1. Türkiye de bu düşüşü yakalamış ülkelerden biridir. Şu anda Sağlık Bakanlığı Aşı
Takviminde 13 farklı antijen yer almakta olup,
yapılacak tüm aşılar ile aşı takvimi Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulunca belirlenmekte
ve sürekli olarak güncellenmektedir2.

Aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı verilen
başarılı mücadele sonunda bazı tehlikeli hastalıkların ciddi oranda yaşamımızdan çıkması
toplumun hafızasında bu hastalıkların büyük
risklerinin giderek silikleşmesine, bunun sonucunda da risk-fayda hesaplamalarında aşıların risklerinin daha büyük endişe kaynağı
haline gelmesine neden olduğu görülmektedir3. Aşılarla elde edilen başarıların artmasına
paralel olarak aşılara bağlı gerçek ya da algılanan yan etkilerle ilgili endişelerde de artış
görülmektedir. Bu endişeler sıklıkla aşıların
reddine de yol açabilmektedir4. Henüz yüksek oranlarda olmasa da Türkiye’de benzer
bir eğilim gözlenmekte ve “aşı” reddi” hem
hizmet sunumunda hem de zaman zaman
kamuoyunda karşılaşılan bir konu haline gelmektedir. 2017 yılında Türkiye’de kaydedilen
yaklaşık 23.000 aşı reddi olduğu görülmektedir. Aşı reddinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diğer bölgelere göre daha fazla
olduğu, sıfır yaş grubunda binde üç, okul yaş
grubunda yüzde beş civarında olduğu, aşı
reddi vakalarının dağılımında eksik aşılı olma
sayısının daha fazla olduğu bildirilmektedir5.
Aşı karşıtlığı, aşı kapsayıcılığının ve toplumsal bağışıklığın önünde bir engeldir. Aşı
reddi ile ilgili çalışmaların giderek artmasına
rağmen aşıyı reddeden ailelerle ilgili temsili
yüksek çalışmaların azlığı önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşı karşıtlığının
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nedenlerini anlamaya yönelik çalışmaların
artması, sorunun nedenini tespit etme ve bu
nedene yönelik stratejiler geliştirme açısından yarar sağlayıcı olacaktır.
Aşıyı reddedenler arasında eksik aşılı olanların oranının hiç aşılanmayanlardan daha
fazla olması, eğitim ile desteklenebilecek bir
tablo olarak değerlendirilmelidir. Tıbbi gereklilikler dışı aşı reddi, öğrenim düzeyi ve gelir
seviyesi yüksek ailelerde daha sık görülmektedir6. Hiç aşılanmamış çocuklar genellikle
ailenin aşıyı reddetmesi nedeniyle aşılanmazken, aşı eksiği olan çocuklar genellikle bir
sebeple ailenin aşıyı yaptıramamış olmasına
bağlı aşısız kalmaktadır7. Aşı reddi çalışmalarında bu iki grubun sağlık sonuçları yönü ile
de ayrı olarak incelenmesi önemlidir.
Aşı karşıtlığının incelenmesi açısından
ikincil grup içerisinde kabul edilebilecek sağlık çalışanları ve sağlık alanında haberlerin
paylaşıldığı medya önemli iki unsuru oluşturmaktadır. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, ailelerin aşı hakkında karar vermesinde
çok önemli bir yere sahiptir. Gerek çocuklarını aşılatan gerekse de aşılatmayan ailelerin
aşılar hakkında en sık bilgi aldıkları kaynak
bu gruptur8. Ancak aşı ile ilgili toplumsal tereddütler toplumun çok farklı kesimlerinin
ve farklı niyetlerin (dini söylemlerde bulunma, ticari kazanç sağlama, popülerliği arttırma gibi) etkisi ile ortaya çıkabilmektedir.
Politikacılar ya da onlara görüş bildiren bilim insanları, araştırmalar veya anketler, tıp
camiası, medya, hukukçular, alternatif tıp ya
da tamamlayıcı tıp hizmeti sunanlar ve dini
gruplar, aşı karşıtlığı için kamuoyu oluşmasına katkı sağlayabilmektedir5. Bu grupların
görüşlerini paylaşmasında ise medya önemli
bir araçtır. Farklı medyaların aşıyı özendirici
yayınlarının, aşıların kabullenilmesini artırıcı

etkisi olduğu gösterilmiştir. Ma K. ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre ABD’de 20032004 yıllarında haftalık influenza aşılaması
hızı, medyada destekleyici şekilde yer almasıyla birlikte yüzde 2,4’ten yüzde 8,6’ya çıkmıştır9. Benzer şekilde medyada aşılarla ilgili
şüphe oluşturan ya da aşı karşıtı yayınlar yer
aldığında, aşı karşıtlığı da artış göstermektedir. ABD’de yapılan bir araştırma çocuklarını
bilinçli olarak aşılatmayan ailelerin, aşılama
takvimine uyan ailelere göre anlamlı derecede daha fazla şekilde medyadaki aşı karşıtı
yayınları okudukları ya da dinledikleri gösterilmiştir10. Aynı zamanda, çocuklarını aşılatmayı kabul etmeyen ailelerin bu kararlarında
sosyal medyadaki iletişimlerinin etkili olduğu
ortaya konulmuştur11. Pek çok çalışma çocuklarını aşılatmayı reddeden ailelerin diğer
ailelere göre internetten aşılar hakkında çok
daha fazla araştırma yaptığını göstermektedir12,13. Bir başka araştırma, aşılar hakkında
internetten araştırma yapanların, bu konuda
sağlık otoritelerinin fikirlerine internetteki
bilgilerden daha az güvenilir bulduklarını
göstermektedir14.
Aşı reddi ile ilgili çalışmaların büyük resmi
görmeyi amaçlayacak şekilde kapsamlı olarak
planlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın
amaçlarından bir tanesi de ailenin aşıyı reddetmesi nedeniyle aşılanmayan grup ile bir
sebeple ailenin aşıyı yaptıramamış olmasına
bağlı aşısız kalan grubun farklılarını dikkate
alarak aşı reddi konusuna odaklanmaktır. Zira
eksik aşı nedenleri ile aşı reddinin nedenlerinin, gerekçelerinin, kaynaklarının farklı olduğu görülmektedir.
Aşıyı reddeden ailelerle ilgili derinlemesine çalışmalar yapılmasının, sorunun nedenini tespit etme ve bu nedene yönelik stratejiler geliştirme açısından önemli olacaktır.
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Ebeveynler toplumun çekirdek yapısı olan
aileden sorumlu olup çocuklar dâhil tüm aile
bireyleri hakkında karar vermekte, bu sırada
kamuoyunu oluşturan faktörlerin tümünden etkilenmektedir. Genellikle ebeveynler
çocuklarını korumak ve yaşamlarını iyileştirmek ister ve güvendikleri birisi tarafından
kendi çocukları için neyin iyi olduğu konusunda ikna edilmek ister.
Karmaşık ve gelişen bir halk sağlığı sorunu
olarak, yaygınlığı, belirleyicileri, etkili müdahale stratejileri, önleme ve erken müdahale
de dâhil olmak üzere aşı kararsızlığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır15.
Aşı reddi henüz yaygın bir durum olmamakla
birlikte yeni bir eğilimi temsil etmekte olup,
eğilimin yaygınlaşmadan anlaşılması ve bu
anlayıcı anlayışın yardımı ile de dönüştürülmesine yönelik çalışmaların planlanması faydalı olacaktır. Aşı reddi konusu sadece bağışıklama hizmetleri ile ilgili bir konu olmayıp;
sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği, birey ile
devlet arasındaki güven ilişkisi, birey-toplum
ilişkisi gibi oldukça önemli konulara ilişkin
referans sağlayıcı olabilecek bir konudur. Derinlemesine çalışmaların azlığı dikkate alınarak eldeki mevcut araştırmaların sonuçları aşı
reddi ile eğitim düzeyi arasında ilişki olduğu
ve eksik aşıdan farklı şekilde eğitimli ve belki daha orta sınıf denilebilecek ailelerin aşı
reddini oluşturan grup olduğu söylenebilir.
Sağlığın metalaşması, kentleşme ve kentsel
mekânda yaşanan mekânsal ayrışmalar, bulaşıcı hastalıkların azalması ve sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde daha fazla kontrol
sağladığını düşünen aileler açısından aşı reddinin ne demek olduğu önemli ipuçları sunabilmektedir. Sağlık hizmetlerinin kamusal
niteliğinin korunması, devlet eliyle topluma
sunulan sağlık hizmetlerine olan güvenin ar-

tırılabilmesi için de aşı reddinin nedenlerinin
anlaşılması önemlidir.
Aşı tereddütü, sağlık personelinin yanı sıra
sosyologların, psikologların, antropologların,
sosyal pazarlama, sosyal hizmet ve iletişim
uzmanlarının bilgi ve becerilerinin bütünleşmesini ve küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak
üzere paydaşların aşılamayı desteklemek ve
aşı tereddütleriyle mücadele etmek için birlikte harekete geçmelerini gerektirmektedir15.
Genellikle yapılan çalışmalar ve ortaya konulan nedenler bu nedenlerin altında yatan
olay ve düşünceleri açıklamak ve anlamak
açısından yeterli değildir. Bu duruma daha
derinlikli bakarak, kamuoyu oluşmasına yön
veren toplumsal öğelerin özelliklerini irdeleyen çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, kamuoyu oluşmasında etkili
olan kurumlar; bireyin ailesi ve okul ortamı
gibi birincil gruplar, kendisini kabul etmesini istediği insanları ve sosyal özdeşleşmesini,
yani toplum içindeki yerini belirleyen ikincil
gruplar, sivil toplum kuruluşları gibi baskı
ve destek grupları, kanaat önderleri, kültürel
yapı ile hukuki ve siyasal ortamın incelenmesi
gerekmektedir.
Aşı tereddütü/reddi (AT/R) ile ilgili sağlık
çalışanlarının bakış açılarının yansıtılmasının yanı sıra ailelerin AT/R nedenlerinin, bununla birlikte kamuoyu oluşturmada önemli
bir araç olan medyaya konunun nasıl yansıdığının derinlemesine irdelenmesi sorunun
açıklanması ve yapılacak planlamalara yol
göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışma,
“Aşının yapılıp yapılamayacağı kararı kimin
kararıdır?” sorusunu temel alarak, AT/R nedenlerini farklı aktörlerin bakış açıları ile değerlendirilmesi ve aşağıdaki sorulara yanıt
aranması amacıyla yürütülmüştür.
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• 5 yaş altı çocuk sahibi ebeveynlerin çocukların aşılanmasına ilişkin görüşleri nelerdir?
— Aşı ile ilgili genel görüşleri nelerdir?
— AT/R ile ilgili hangi açıklamaları öne
sürmektedirler?
— AT/R nedenlerini nasıl gerekçelendirmektedirler?
— AT/R’nin azaltılmasına yönelik önerileri
nelerdir?

• Aşı alanında çalışan sağlık çalışanlarının
AT/R ilişkin görüşleri nelerdir?
— AT/R ile ilgili hangi sorunları öne sürmektedirler?
— AT/R’nin azaltılmasına yönelik önerileri
nelerdir?
• Aşı ile ilgili gazete haberleri kamuoyunu
nasıl yönlendirmektedir?
— 2014-2018 yılları arasında baskı sayısı en
yüksek üç gazetede aşı ile ilgili yapılan
haberlerin kapsamı nasıldır?

Bölüm
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Kitlesel bağışıklık, toplumda aşılı olmayan
bireyler için koruma sağlayabilmektedir. Bu
koruma özellikle hedef hastalık için toplumdaki bağışıklama oranı arttıkça daha yüksek
düzeylere çıkmaktadır. Bu durum, toplumun
bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasını artırırken, bulaşıcı hastalıklarla mücadele çalışmalarının maliyetini de azaltmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışma
Hepatit A aşısı ile sağlanan toplumsal bağışıklığın, on yıl içinde aşılamadan elde edilen
ekonomik kazancı iki kattan daha fazla artırdığı gösterilmiştir16.
Sağlık Bakanlığının 2018 yılı verilerine göre
Türkiye genelinde Beşli Karma Aşı (DaBT+İPA+Hib) üçüncü doz aşılama hızı 2002 yılında

%78 iken 2018 yılında %98 olarak belirlenmiştir. Bu değer, üst gelir grubu ülkeler, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi ve dünya geneli değerlerinin tamamından yüksektir
(sırasıyla %95, %94 ve %86). Sağlık Bakanlığının 2018 yılı istatistiklerine göre Hepatit B 3.
doz ve KKK aşılanma sıklıkları sırasıyla %98
ve %96’dır17.
Ancak tüm Türkiye’yi temsil eden Türkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre ise hem aşı kartı hem de annelerin
beyanı dikkate alındığında 12-23 aylık çocukların %67’sinin yaşlarına uygun tüm aşılarının
tam olduğu görülmektedir (Şekil 2.1). Aynı çalışmanın sonuçlarına göre 12-23 aylık çocukların %2’si ve 24-35 aylık çocukların %3’ü hiç
aşılanmamıştır18.
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Şekil 2.1 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre çocukluk dönemi aşılama sıklığı (2018).

Ülkemizde ise tek tük aşı retleri 2010’dan
itibaren olurken 2015’de Ordu’da yaşayan bir
savcının1 ikiz bebeklerine aşı yaptırmaması
üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü çocuklar için sağlık önlemi davası açması ile gündem olmaya başlamıştır.
Sağlık Bakanlığının2 Aralık 2017’de yaptığı
açıklamaya göre aşı reddinde bulunan aile
sayısı 10,000’i geçmiştir. 2018 yılı itibari ile ise
yirmi üç bin düzeyine ulaşmıştır. Ülkemizde
bu ivme ile aşı retleri devam ederse yaklaşık
5 yıl sonra bağışıklanma oranının %80’lere
ineceğini, dolayısı ile çok çok az gördüğümüz
hastalıkların insidansında önemli artışlar olacağını, belki de eradike ettiğimiz vakaların
tekrar görüleceği tahmin edilmektedir.
1 İkizlerin babası bireysel hak ihlali ve onam alınma
zorunluluğu getirilmesi isteği ile karşı dava açtı ve
bu davayı kazandı. Gazetelerde ve sosyal medyada
‘İkiz bebeklerine aşı yaptırmayan savcının hukuk
zaferi’ olarak yansıtılan bu durumun ardından,
birçok ‘dini ve felsefi etkin’ kişilerin öncülük ettiği
gruplar aşı karşıtı söylemlerini artırmıştır.
2 Türkiye’de aşıyı reddeden aile sayısı 2011 yılında
183 iken, 2013’de 913, 2015’te 5091 ve 2016’da
10,000’in üzerine çıkmıştır.

Toplumdaki yüksek aşılanma kapsayıcılığı
özellikle tıbbi kontrendikasyonlar nedeniyle aşılanamayan çocuklar için büyük önem
taşımaktadır. Bu çocuklar çoğunlukla diğer
çocuklara göre komplikasyonlara karşı daha
duyarlıdırlar ve aşılanmış çocukların sağlayacağı korunmaya yani toplumsal bağışıklığa
bağımlıdırlar19.
Aşıların doğrudan hastalıklardan koruyucu etkilerinin yanında, toplumda yüksek bağışıklama seviyeleri sayesinde aşılanmamış
bireylerin de hastalıklardan korunmasını sağlayan dolaylı etkisi yani “kitlesel bağışıklama”
etkisi, aşı reddi ile mücadelenin önemini artırmaktadır. Enfeksiyöz hastalıkların varlığının sürebilmesi için toplumda yayılabilmesi
gereklidir. Toplumda bulaştırıcılık azaldıkça,
yani bağışık kişi sayısı arttıkça enfeksiyöz hastalık yok olmaya başlayacaktır20. Kitlesel bağışıklığın bu koruyucu etkisi çeşitli hastalıklar
için farklı eşik değerler göstermektedir. Örneğin difteri hastalığı için toplumsal bağışıklığın
koruyucu etkisinin ortaya çıkması için gerekli
toplumsal aşılanma yüzdesi %85’tir. Bu değer
kızamık hastalığı için %92-94’tür21.
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Tıbbi nedenler dışında eksik aşısı olan çocuklar, aşıyla korunabilir hastalıklara yakalanma ve bunları bulaştırma konusunda yüksek
risk altındadırlar. 1985-1992 yılları arasında
yapılan bir retrospektif kohort çalışması sonuçlarına göre aşı eksiği bulunan çocukların,
tam aşılı çocuklara göre kızamığa yakalanma
riskleri 35 kat artmaktadır22. Bir başka retrospektif kohort çalışmasında ise aşılanmayan
çocukların aşılılara göre kızamığa (OR=22,2;
95% GA=15,9-31,1) ve boğmacaya (OR=5,9;
95% GA=4.2-8.2) daha fazla yakalandığı saptanmıştır23. Kızamık aşısı uygulaması sonucunda, hiç aşı yapılmaması senaryosuna göre
2000-2016 yılları arasında toplam 20,4 milyon
ölümün engellendiği öngörülmektedir24. Geçmiş deneyimler bu konuda bugün de bize yol
göstermeye devam etmektedir. Çiçek aşısının
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte dönemin teknolojik yetersizliklerine rağmen çiçek
hastalığı insidansı 1802-1840 yılları arasında
ciddi düşüş göstermiştir.1850’lerde aşı karşıtı görüşlerin ortaya çıkması ile çiçek hastalığı
insidansı 1870’lerde tekrar ciddi yükseliş göstermiştir. Sonuçta DSÖ’nün 1959’da başlattığı
ve 1967’de güçlendirdiği eradikasyon programı sonucunda çiçek hastalığı 1977 yılında
tüm dünyada eradike edilmiştir25.

Aşı Tereddütü ve Nedenleri
Aşılar, kendi başarılarının kurbanı olmuştur.
Bir zamanlar yaygın çocukluk çağı bulaşıcı
hastalıklarını aşılar etkili bir şekilde kontrol
ettiğinden, ebeveynler artık bu hastalıklara aşina değildir. Bunun yerine, korku, tipik
olarak birçok aşı yapıldığı sırada ortaya çıkan
çocukluk dönemi sağlık problemlerini içeren
aşı reaksiyonlarına yönelmiştir26. Dünyada
1990’lı yıllarda, ülkemizde de 2010 yılından
itibaren ‘aşı reddi’ kavramı ortaya çıkmıştır.

DSÖ, 2012 yılında ‘Aşı Tereddütleri Çalışma
Grubu’ (Vaccine Hesitancy Working Group)
adı ile aşı reddini araştırmak için bir grup
kurmuştur. Bu grubun çalışmaları sonucunda
DSÖ-Unicef’in hazırladığı rapora göre aşı tereddütü ile aşı reddi farklı tanımlanmaktadır.
Aşı tereddütü aşıyı kabullenmekte gecikme
veya aşıya ulaşılmış olmasına rağmen reddetme durumu olup, bir ya da daha fazla aşı için
söz konusudur. Aşı reddi ise tüm aşıları reddetme iradesi ile yaptırmama durumudur.
Aşı tereddütü, sürekli izleme gerektiren
karmaşık ve hızla değişen küresel bir sorundur27. Aşı tereddütü nedeniyle çocukluk aşılamalarındaki küçük düşüşler bile, aşılanmamış bebekler, ergenler ve yetişkinler göz
önüne alındığında daha büyük halk sağlığı
sorunlarına ve ekonomik olumsuzluklara neden olabilir28.
Aşı tereddütü zaman, yer ve aşılara göre
değişen karmaşık ve hızla değişen bir küresel
sorun olduğundan dolayı tüm aşı tereddüt
nedenlerine yönelik tek bir müdahale stratejisi yoktur15. Aşı kararsızlığı, yüksek aşı talebi
ile tam aşı reddi arasındaki süreçte ortaya çıkmaktadır. Ancak, talep ve tereddüt tamamen
uyumlu değildir. Birey veya topluluk, tereddüt
etmeden aşılamayı tamamen kabul edebilir,
aşıyı tamamen reddedebilir veya belirli bir
aşıyı talep etmeyebilir (Şekil 2.2).
Aşı tereddütü süreci aşıların bazılarının kabulünü, aşıları geciktirmeyi ve aşıların bazılarını reddetmeyi kapsamaktadır. Aşı kararsızlığı, ebeveynlerin aşıya yönelik tutum ve davranışlarının sadece kabul ve ret davranışından
oluşmadığını, bunun yerine ebeveyn inanç ve
endişelerinin çok daha geniş bir spektrumda
incelenmesi gerektiğini ifade eder30,31.
Literatüre bakıldığında aşı reddinin altında
yatan farklı nedenler olduğu görülmektedir.
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Yüksek talep

Talep yok
Aşı tereddüt süreci

Tümünü kabul

Bazılarını kabul, gecikme, bazılarını ret

Ret
ama
emin
değil

Tümünü
ret

Kabul ama
emin değil

Şekil 2.2 Aşı tereddüt süreci29.

Çok temel olarak aşı reddinin sebeplerini üç
ana grup altında toplamak mümkündür32:
1. Aşıların güvenliğinden endişe edenler,
2. Risk altında olmadığını düşünenler,
3. Dini, felsefi veya komplo teorisi temelli gerekçelerle itiraz edenler.
Aşı kararsızlığını ele alan çalışmalar ise
hem kararsızlık hem de ret nedenlerini bir
arada ele alarak, farklı modeller ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ilk olarak ortaya atılan 3C Modeli (Confidence, Complacency,
Convenience Model of Vaccine Hesitancy),
aşı kararsızlığı belirleyicilerini güven, rehavet
ve uygunluk kavramlarıyla açıklamaktadır. 3C
modelinde29:

Güven Boyutu
Aşıların etkililiğine yönelik güven, sağlık hizmetleri sisteminin güvenirlilik algısı, aşı kararında yetkili mercilere güven unsurlarından
oluşmaktadır.

Rehavet Boyutu
Aşıların başarısı sayesinde, aşıyla önlenebilir
hastalıkların algılanan riskinin azalmasını ifade etmektedir.

Uygunluk Boyutu
Aşı hizmetine coğrafi olarak erişim, aşının bulunabilirliği, satın alınabilirliği sağlık okuryazarlığı gibi unsurları içermektedir.
Aşı kararsızlığının birçok belirleyicisi vardır27. Aşı kararsızlığı belirleyicileri “bağlamsal
etkiler”, “bireysel ve grup etkileri” ve “aşı ve
aşılama ile ilgili özel konular” olmak üzere üç
grupta incelenmektedir29.
1) Bağlamsal etkiler: Tarihi, sosyo-kültürel,
çevresel, sağlık sistemi / kurumsal, ekonomik veya politik faktörlerden kaynaklanan
etkiler
• İletişim ve medya araçları
• Toplum liderleri, aşı karşıtı/destekleyici
lobiler
• Tarihsel etkiler
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• Sosyo demografik özellikler (din, kültür,
cinsiyet, ekonomik durum)
• Politikalar, yasalar, mevzuat
• Coğrafi engeller
• İlaç endüstrisine yönelik farklı algılar
2) Bireysel ve grup etkileri: Aşının kişisel algılanmasından veya sosyal / akran ortamının etkilerinden kaynaklanan etkiler
• Kişisel, aile ve / veya topluluk üyelerinin
aşı deneyimi
• Sağlık ve önleme ile ilgili inanç ve tutumlar
• Bilgi / farkındalık
• Sağlık sistemi ve sağlayıcılarına güven
ve kişisel deneyim
• Risk / fayda (algılanan, sezgisel)
• Sosyal normlar
3) Aşı / aşılama ile ilgili spesifik konular: Doğrudan aşı veya aşılama ile ilgili
• Risk / fayda (epidemiyolojik ve bilimsel
kanıtlara dayalı)
• Yeni bir aşı, yeni bir formülasyon veya
mevcut bir aşı için yeni bir öneri getirilmesi
• Uygulama şekli
• Aşı programlarının düzenlenme ve uygulama şekli (rutin program veya toplu
aşı kampanyası)
• Aşı ve / veya aşı ekipmanının güvenilirliği ve / veya tedarik kaynağı
• Aşı programı
• Maliyetler
• Sağlık çalışanlarının tutumu
Literatür tüm aşı reddedenler/kararsızlar
için tek bir doğru çözüm olmadığını bize göstermekte, özellikle hedefin özelliklerine ve/
veya aşıya yönelik tutumlarına göre uyarlanmış iletişim stratejilerinin daha etkili olabileceğini önermektedir33,34. Türkiye’de aşı reddi
sebepleri bilinmekle birlikte, aşıyı reddeden

ve/veya kararsız olan ebeveynlerin profilleri
bütünüyle bilinmemektedir. Dolayısıyla, yapılan tutum değişimi çalışmaları, tüm bu alt
grupların farklılıklarını dikkate almadan gerçekleştirilen çalışmalardan oluşmaktadır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığının 2016 çalışmasında aşı reddinin doğrudan nedenleri arasında “aşıya güvenmeme“, “içeriğe
güvenmeme”, “dini sebepler”, “yan etki” gibi
sebepler arasında gösterilen tek hastalık durumu “otizm” olmuştur35. Bazı çocukluk çağı
aşıları ve otizm arasında ilişki olduğu varsayımı literatürde de en çok tartışılan aşı karşıtlığı nedenlerinden birisidir. Bu iki durum
arasında nedensel ilişki olmadığını gösteren
pek çok bilimsel çalışmanın varlığına rağmen
bazı aşı karşıtı gruplar özellikle Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için bu yönde
bir şüpheyi sürdürmektedir36. Japonya Yokohama’da 1988-1992 yılları arasındaki doğum
kohortlarında KKK aşılaması dramatik olarak
azalmış ve 1993’te tamamen sonlanmıştır.
Buna karşın yedi yaş altı kümülatif otizm insidansı 1988-1996 doğum kohortlarında belirgin olarak artmıştır ve en yüksek artış 1993
yılında başlayan doğum kohortunda gözlenmiştir37. Bu olgu aşı karşıtlığında yanlış bilgilenmenin önemini ortaya koymaktadır.
Erdem ve arkadaşlarının 2017 yılında bir
aile sağlığı merkezinde Mop-up oral polio aşı
(OPA) kampanyası kapsamında çocuklarına
OPA yapılmasını reddeden ailelerin özelliklerinin ve aşıyı reddetme nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmanın
sonunda “Aşılama faaliyetlerinin yürütülmesinde ebeveynlerin farkındalık düzeyleri
hedeflenen aşılama oranlarına ulaşılması
için önemlidir. Yapılacak aşı kampanyalarında ailelerin aşılama konusunda eğitilmesi ve
farkındalıklarının arttırılmasının aşı retlerini
azaltacağı kanaatindeyiz” denilmektedir38.
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AT/R ilişkin bilinmekte olanlar şöyle özetlenebilir:

Sağlık çalışanlarının iletişimi önemlidir
Sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler
ve/veya ebeveynleri ile iyi bir iletişim kurmasının ve güven sağlamasının, aşı konusundaki
tereddütleri gidermede en etkili yollardan biri
olduğunu göstermektedir;

Aşı tereddütü/reddi bireysel bir karar
olmamalıdır
Çocuğun aşı kararı ilk bakışta ebeveynin vereceği bireysel bir karar olarak gözükmekle
beraber diğer kişileri de etkileyen toplumsal
bir karardır. Ebeveynin çocuğun üstün yararını düşünerek vermesi gereken aşı kararı
çeşitli açılardan toplumdaki diğer kişileri de
etkilemektedir. AT/R kararının ilk etkisi aşılama oranlarının düşmesi ve buna bağlı olarak
hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmasıdır;

Aşı tereddütü/reddinde sosyal medya çok
etkili gözükmektedir
AT/R’inde özellikle annelerin oluşturduğu
sosyal medya ve benzeri magazin sitelerinin
yaptığı ‘aşının önlediği hastalıklar’ yerine ‘aşının neden olduğu hastalıklar’ gibi propagandalar çok etkin olmaktadır;

Aşı tereddütü/reddi grubu homojen değildir
2015 yılında DSÖ ‘Aşı Tereddütleri Çalışma
Grubu’ analizine göre insanların kendilerini daha bilgili ve farkındalıklarını artmış
olarak tanımlaması aşılarla ilgili güven sorularının başını çekmekte, aşıya ulaşılabilirliği saymazsak dini ve felsefi etkin kişilerin
yönlendirmeleri ise çözülmesi zor karşılıklı
diyaloga ihtiyaç duyulan bir problem olarak
görülmektedir;

Aşının zorunlu olması ya da olmaması
aşı tereddütü/reddi üzerinde net etki
yapmamaktadır
Toplumun aşılanma yüzdesi ile devlet politikaları arasında net bir ilişki yoktur. Gönüllü
aşılama politikası izleyen devletlerin aşılanma oranları, zorunlu aşılama politikası izleyen devletlerden geride değildir. Türkiye’de
zorunlu aşılama uygulanmakla birlikte aşı
retlerine karşı hukuki bir düzenleme mevcut
değildir.

Aşının Zorunlu Olması
Dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda
hızla artması ve tehlikeli boyutlara ulaşması
üzerine; DSÖ 2019’da çözüme kavuşturmayı
planladığı 10 küresel sağlık sorunun başında
“aşı karşıtlığı”na yer vermiştir39. Literatürde
aşı reddinin çözümü için temelde iki farklı yol
izlenebileceği önerilmektedir: Yasa ile aşıyı
zorunlu hale getirme; proaktif ve iknaya dayalı bilgilendirme/iletişim politikaları ile halkın
aşılamaya karşı güvenini pekiştirmek ve desteğini almaktır40.
Günümüzde aşı gibi toplum sağlığını etkileyen bir duruma ait kararın kime ait olduğu önemli bir tartışma konusudur. Aşıların
devlet tarafından zorunlu olarak yaptırılıp
yaptırılmamasının etkili olup olmadığı halen
cevabını bulmamış sorulardan birisidir. Avrupa ülkeleri arasında bu konuda farklı yaklaşımlar görülmektedir. Bir görüşe göre aşıların zorunlu olmasının işe yarayıp yaramadığı
önemlidir, ancak politik ve etik düşünceler de
önemlidir ancak bu hususlar aşı kapsayıcılığı
ile sınırlandırılamaz ve aşıların zorunluluğu
sadece toplum sağlığı aracı değil aynı zamanda politik bir karardır41. Buna karşın bir başka
görüşte Avrupa’daki bağışıklama yasalarının
sıkılaştırılmasına yönelik mevcut eğilimin
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devam etmesi gerektiğini ve diğer ülkeler ve
ABD’nin bazı eyaletleri, aşı politikalarını güçlendirirken Fransa’nın izinden gitmeleri gerektiğini savunmaktadır42. Avrupa’da birçok
ülke aşıların tamamını ya da bir bölümünü
zorunlu olarak uygulamaktadır (Tablo 2.1)43.

• Kabakulak, kızamık, kızamıkçık aşısı yapılması dokuz ülkede (Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan,
İtalya, Letonya, Polonya, Slovakya) zorunludur.

Tetanos

Boğmaca

Hepatit B

HiB

Polio

Kızamık

Kabakulak

Kızamıkçık

Suçiçeği

Zorunlu aşı
sayısı

Ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
İzlanda
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

Difteri

Tablo 2.1 Avrupa ülkelerinin zorunlu veya önerilen aşılama politikaları43
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0
0
1
0
9
9
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
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0
10
0
0
0
8
0
0
9
0
0
9
0
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Z: Zorunlu, Te: Tavsiye edilen, Tea: yalnızca belirli gruplar için tavsiye edilen

12 Bölüm 2 Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

• Suçiçeği aşılaması İtalya’da ve Letonya zorunludur.
• Tetanos-difteri-boğmaca aşısı on ülkede
(Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya,
Letonya, Polonya, Slovakya) zorunludur.
• Haemophilus influenza tip B aşılaması dokuz ülkede (Bulgaristan, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan İtalya,
Letonya, Polonya, Slovakya,) zorunludur.
• Hepatit B aşısı dokuz ülkede zorunludur
(Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İtalya, Letonya, Polonya, Slovakya).
• Çocuk felci aşısı on ülkede (Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İtalya, Letonya, Polonya,
Slovakya) zorunludur.
Ülkemizde bu tartışmaları şekillendiren
düzenlemelerden en önemlisinin Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu olduğu görülmektedir
(Kutu 2.1).
Bu düzenleme ile ilk dört ay için ve çiçek
aşısı için zorunluluğu içeren bir düzenleme
yapıldığı görülmektedir. Aile ve devlet arasındaki bu dengenin aşılanma ile ilgili uygulamalara yansıdığı görülmektedir. Devlet “çocuğu”
ve “toplumu” koruma adına yasal düzenleKUTU 2.1

meler ile aşılanmayı sağlamaya çalışmaktadır.
Bu durumda, anne ve babası tarafından aşı
yaptırılmayan çocuklara aşı yaptırılabilmesi
için nasıl bir yol izlenmesi ve neler yapılması
gerektiği konuları tartışılmaya başlanmaktadır. Mevcut halde çocukları korumakla görevli
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl
Müdürlükleri tarafından 5395 sayılı yasanın45
5. maddesinde düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler kapsamında mahkemelerden “sağlık tedbiri” uygulanması yani çocuğa
aşı yaptırılmasına izin verilmesini talep etme
şeklinde bir yol izlenmektedir. Bu davalara,
çocuk mahkemelerinin bulunduğu yerlerde
çocuk mahkemeleri, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile mahkemesi, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk
mahkemeleri tarafından bakılmaktadır. Çocuk
mahkemeleri tarafından verilen tedbir kararları itiraza tabi olup temyiz edilememektedir.
Aile veya asliye hukuk mahkemelerince verilen kararlar ise temyize tabi olup temyiz incelemesi ise Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından
yapılmaktadır. 2015 yılında Yargıtay 2. Dairesi
ana ve babanın rızası bulunmasa da, Sağlık
Bakanlığınca belirlenen “genişletilmiş bağışıklık programı” uyarınca yapılması zorunlu
aşıların çocuklara yapılmasına izin verilmesini
kabul etmiştir46. Bununla birlikte 2016 yılında

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu44

88. madde;

Türkiye dâhilinde her ferdin çiçek aşısı ile mükerreren aşılanmağa mecbur olduğu düzenlenmiş ve bu
aşının, icrası tarzı ve vesikaların ne suretle ita olunacağı ve aşılarının fennen geri bırakılması icap eden
kimselerle ilgili nizamname çıkarılacağı kabul edilmiştir.

89. madde;

Türkiye hudutları dâhilinde doğan her çocuğun doğumu takip eden ilk dört ay zarfında aşılanacağı,
çocukların peder ve validesi aşı mecburiyetinin ifa edilmesinden aynı suretle mesul olacağı, ebeveyni
olmayan çocuklar veya ebeveyni nezdinde bulunmayan çocuklar için çocuğu bakmak üzere kabul eden
şahıslar veya müessese müdürlerinin mesul olacağı,

90 madde;

Otuz yaşına kadar olan her şahıs çiçek aşısını beş senede bir tekrar ettirmeğe mecbur olup çiçek
salgını vukuunda sıhhat memurları tarafından lüzum görülecek bütün eşhasa çiçek aşısı tatbiki
mecburidir.
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Anayasa Mahkemesi mevcut mevzuatta aşılamanın zorunlu olmasını sağlayan bir madde
olmadığına hükmetmiştir47. 2015 Yargıtay kararı ile 2016 yılında Anayasa Mahkemesinin
verdiği farklı kararlar kamuoyunda daha çok
kafa karışıklığına neden olarak aşı konusunda
uygulamayı karmaşık hale getirmiştir. Saltık ve
Bilge 2018 yılındaki çalışmalarında bu durumu “Aşıyı zorunlu kılan yasa eşdeğerli birçok
uluslararası metin iç hukukta yürürlüktedir,
dikkate alınmaması Anayasaya aykırıdır. Doğrudan temel hak ve özgürlükler alanında olan
bu normlar, iç hukukta yasalarla çeliştiğinde
üstün ve öncelikli olup (AY md. 90), gerçekte
yasal norm boşluğu yoktur” şeklinde yorumlamaktadırlar48.

Çocuk Kimdir ve Kimindir?
Bu durum çocukların aşılanması ile ilgili yapılacak çalışmalarda aile ve devlet tanımlarının ve çocuk ile ilgili alınacak kararlarda sorumluluk ve yetkinin kimde olduğuna ilişkin
tartışmaların incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu konu, daha önemli bir soruya yanıt
aramayı gerektirmektedir: “çocuk kimindir?”.
Çocuk kelime anlamı itibarıyla Türk Dil
Kurumu’nun Sözlüğünde “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan
oğul veya kız evlat”49; Oxford Sözlüğünde ise
ergenlik çağının veya yasal yaşın altındaki
genç insan50 olarak tanımlanmıştır. Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesinde
18 yaşına kadar her insanın çocuk olduğu51,
Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde 18
yaşını doldurmayan bireye çocuk deyiminin
kullanılacağı52 belirtilmektedir. Türk Medeni
Kanunu’nun 28. maddesinde ise “Çocuk hak
ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder”
şeklinde bir hükme yer verilmektedir53. Bu

ifadeden de anlaşıldığı gibi çocuk olarak bir
takım haklar daha doğmazdan evvel bireylere
verilmektedir. Çocuklar dünyanın neresinde
yaşarsa yaşasın çocuk olarak birtakım hakları
bulunmaktadır. Bu haklar yasalarla güvence
altına alınmıştır.
Diğer yandan bu haklar evrensel ve değişmez değildir. Çocuğun değerine ilişkin yapılan tarihsel ve sosyolojik çalışmalar tarım
toplumlarında çocukluk kavramının bugün
anladığımız ayrımlarla ele alınmadığını göstermektedir. Tarımsal faaliyetlerde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulması ailelerin
çok sayıda çocuk sahibi olmayı istemelerine
neden olarak kalabalık ailelerin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Modern tıp henüz etkin
olmadığından bebek ve çocuk ölümlerinin
yüksek olması, doğum kontrolüne dair metotların olmaması da doğumların yüksek olmasının temel nedenini oluşturuyordu. Tarımın
ağırlıklı üretim biçimi olduğu toplumlarda;
çocuklar ailenin üretim sürecine mümkün olduğu kadar erken katılmakta, yetişkinden ayrı
bir kategori olarak ele alınmamakta, böylece
yetişkin için iyi ve/veya kötü olan her şeyin
çocuk için de geçerli olduğu düşünülmekteydi. Bu yapı içinde çocuklara adeta “minyatür
yetişkin” gibi bakılmakta, çocukluk süresi kısa
olmakta ve tüketici bir üyeden ziyade üretici
bir üye olarak görüldüğünü söylemek mümkün gözükmektedir54.
Yetişkinlerden farklı, özel, korunması gereken bir grup olarak çocukluğun ortaya çıkmasında kentleşme, işin evden ayrı bir mekânda örgütlenmesini sağlayan fabrika üretimi
ve üretimi piyasa koşullarına göre rekabete
ve karlılık esasına göre örgütleyen kapitalist
sistem arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu gelişmelerin çocukluk ile ilgili
en önemli boyutu çalışma yaşamına ilişkin
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düzenlemelerle ilgilidir. Bu kapsamda “fabrika yasaları” çalışmaya dair alt ve üst limitleri
belirlemiştir. Böylece çalışma yaşamına dâhil
olmaya ilişkin alt limit, çocuğu ücretli çalışmadan dışlamıştır55. Çocuğun ücretli işten
dışlanması ile zorunlu eğitim arasında yakından bir ilişki olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Sanayileşme ile birlikte ivme kazanan göç
ve kentleşme, kendi özelliklerine uygun yeni
bir ailenin üretilmesini gerekli kılmıştır. Kırdan-kente, gelenekselden-moderne evrilen
aile bir yandan küçülmüş diğer yandan da geleneksel toplum yapısı içinde üstlenmiş olduğu bazı fonksiyonlarını bırakmak durumunda
kalmıştır. Sanayileşme ile birlikte, çocukların
çalışmasını sınırlandıran iş kanunları, zorunlu eğitim ve sosyal güvenlik önlemleri, çocuğun potansiyel ekonomik değerini azaltırken;
çocuğun maliyetini artırmaya başlamıştır.
Böylece kırsal aileden farklı olarak kent ailesi küçülmeye –üye sayısı, mekânsal ve fonksiyonları açılarından- başlamıştır. Böylece
çocuk, çalışmaması gereken, yetişkinliğe hazırlanması gereken ve bu hazırlanma sürecinden yetişkinlerin sorumlu olduğu bir kategori
olarak değer kazanmaya başlamıştır. Böylece
kırdan-kente, tarımdan-sanayiye, gelenekselden-modern aileye doğru bir yandan uzayan
diğer yandan modern paradigmanın içine dâhil olan bir çocukluk değeri oluşmaya başlamıştır.
Geleneksel toplumlarda temel eğitim kurumu olan aile, modernleşme ile birlikte devleti karşısında bulmuştur. Bu süreçte devlet,
çocuğun hayatına ailenin dışında bir otorite
olarak dâhil olmuştur. Modern ulus devlet,
çocuğu sahiplenmiş ve “çocuk kimindir?” sorusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Modernleşme, aile ile devleti farklı şekillerde

karşı karşıya getirmiştir. Modern dönemde
ulus devletin ideolojik bir otorite olarak hem
aile hayatına hem de toplum hayatına dâhil
oluşu, çocuk üzerinde iki iktidarın oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Ailelerin çocukları devletin
çocukları olarak tanımlanmış ve potansiyel
bir siyasal muhalefet olarak ailenin çocuk
üzerindeki etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Bu
amaç doğrultusunda modernleşmeyle birlikte bir siyasal süreç olarak okullaşma da yaşanmıştır. Okul, devlet iktidarını temsil eden
bir kurum olarak ailenin eğitim işlevine ortak
olmuştur. Özellikle okullaşma ve eğitimin her
çocuk için zorunlu bir kamusal görev olarak
tanımlanması, aile ile devleti karşı karşıya getirmiştir.
Fransız Devrimi ile birlikte çocuğun “beşiğinden hatta doğumundan önce ele geçirilmesi” hedeflenmiş; böylece çocuk daha
doğmadan vatana ait bir varlık olarak kabul
edilmiştir. Okulda çocuklara okuma ve yazma eğitiminin ötesinde daha önemli olarak
kabul edilen cumhuriyetin ahlaki ilkelerinin
öğretilmesi ve böylece çocukların davranışlarına ulusal bir nitelik kazandırılması hesap
edilmiştir56. Bu hesaba göre, anne-babalarının çocukları, devleti bir “baba” olarak görecekler ve önce devletin çocukları, sonra da
onun ilkeleri doğrultusunda hayat süren yurttaşlar olacaklardı. Böylece çocuk devletin,
toplumun ve ailenin sorumluluk alanlarına
giren bazen çakışan bazen ise çatışan alanlarında yaşamak zorunda olan birey olmuştur.
Bu çerçevede çocuğun yüksek menfaatlerinin korunması kararını kimin vereceği ve bu
menfaatlerin korunmasında belirleyici yapının neresi olduğuna ilişkin yanıtlar aşı reddini, nedenlerini ve neler yapılması gerektiğine
ilişkin yol haritalarını belirleme, şekillendirme gücünde olacaktır.
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Araştırmanın Tipi
Bu çalışmada farklı niteliksel araştırma teknikleri birlikte kullanılmıştır. Niteliksel araştırma bireyler, süreçler ve olgular hakkında;
deneyimlerin, davranışların, faaliyetlerin tanımlandığı; niyetlerin, isteklerin, değerlerin,
fikirlerin içinde yer aldığı; duyguların, hislerin yansıtılabildiği; bilgilerin, inançların, kanaatlerin ayrıntılı bir şekilde aktarılabildiği
araştırma yöntemidir. Bireyin içinde yer aldığı
koşullara, sosyal olguların bağlamsal özelliklerine, tarihsel, sosyal, mekânsal varoluşlara
ve simgesel anlam dünyasına duyarlı, esnek
bir yöntem anlayışı ve doğrudan alıntılarla
oluşturulan nitel veriler araştırmacının kendi
sözcüklerinden çok, araştırılanın ifadesindeki

asıl anlamı kavrayabilme olanağı sunmaktadır57. Bu olanaktan yararlanabilmek amacıyla
derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları yapılmıştır.

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemleri
ve Çalışma Grupları
Aşağıda çalışmanın aşamalarına göre kullanılmış veri toplama yöntemleri ve çalışma
grupları açıklanmıştır.

i) İçerik analizi
Medya taraması ile aşıya ilişkin karşıtlığın
üretilmesinde kullanılan dil, zamanlama ve
içerik anlaşılmıştır. Aşı reddi sayısı yıllar içinde giderek artmaktadır. Aşı karşıtlığı çalışma-

16 Bölüm 3 Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

larının medyaya yansıması konuyu bireysel
tercih olmanın ötesine taşımakta ve genel
olarak aşı reddine yönelik ya da aşıya ilişkin
olumlu/kazanılmış güçlü aşı yanında olan anlayışı aşındırmaktadır. Bu nedenle medyanın
konuyu ele alış şekli, haberin kaynağı, ayrıldığı yer, habercinin bilgi birikimi, taraf olduğu
sermaye grubu gibi pek çok husus önemlidir.
İçerik analizi yönteminde evren nerede, ne
zaman, hangi aracıyla ve hangi konuda soruları ile sınırlandırılabilir58. Bu araştırmada
sayılan dört sınırlama dikkate alınarak içerik
analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.
• Nerede? Türkiye’de
• Ne zaman? 2014-2018 arası dönemde
• Hangi aracıyla? En yüksek günlük satışı
olan üç gazete ile
• Hangi konuda? Aşı karşıtı ve aşıyı destekleyen içerikler.
Sonuç olarak içerik analizi aşaması için
araştırmanın çerçevesi 2014-2018 yılları arasında baskı sayısı en yüksek üç gazetede aşı
ile ilgili yapılan haberlerden oluşturulmuştur.

ii) Derinlemesine görüşmeler
Derinlemesine görüşmelerde çocuğun sağlığına ilişkin kararların aile içinde nasıl alındığı,
karar verme süreçlerini etkileyen unsurların
neler olduğu, çocuk sağlığı ve korumaya ilişkin
bilgi kaynakları, sağlık hizmetlerine erişim yolları, tercihleri ve tercihleri belirleyen hususlar
görüşülmüştür. Görüşmelerde anne-babalar
ile çocuğun kime ait olduğuna ilişkin daha
kavramsal/düşüncel bir tartışma da yapılmış
ve devletin rolü, devletten beklentiler, devlete
güven konuları da irdelenmiştir.
Derinlemesine görüşmeler 5 yaş altı çocuğu olan ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarında

AT/R olarak kayıtlı anne ve/veya babalar
ile yapılmıştır. Görüşülen anne-babaların
belirlenmesinde kır-kent, sosyo-ekonomik
düzey değişkenleri kullanılmıştır. Toplam 29
derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Genel toplumsal algıyı dikkate alarak 5
yaş altı bağımlı çocukların bakımından temel sorumlu olarak anneler görüldüğünden
anne sayısı daha yüksek tutulmuştur. Görüşmelerin tamamı kent merkezinde ancak kent
merkezinin farklı sosyo-ekonomik düzeyleri
dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir (alt, orta
ve üst SED düzeylerinden). Derinlemesine
görüşmeler katılımcıların onayı alınarak kayıt edilmiş ve katılımcıların anonim kalması
sağlanmıştır.

iii) Odak grup toplantıları
Derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan
tekil deneyimlerin gösterdiği önemli alanlar
odak grup toplantılarında tartışılmıştır. Bu
kapsamda üç farklı sosyo-ekonomik düzeyden anne-baba ile üç ayrı odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odak grup toplantılarının her birine 6-8 kişi katılmış ve toplantılar
ortalama 100 dakika sürmüştür. Odak grup
toplantıları, katılımcıların onayı alınarak kayıt edilmiş ve katılımcıların anonim kalması
sağlanmıştır.

iv) Hizmet sunucular ile yarı-yapılandırılmış
görüşme
Aşı hizmetlerinin sunumunda yer alan doktor ve sağlık çalışanları ile toplam 16 görüşme
gerçekleştirilmiştir. Hizmet sunucu seçiminde de kentin farklı sosyo-ekonomik ilçelerinde görev yapıyor olmalarına dikkat edilmiştir.
Görüşmeler katılımcıların onayı alınarak kayıt edilmiş ve katılımcıların anonim kalması
sağlanmıştır.
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v) Uzman görüşü

Araştırmanın Veri Toplama Araçları

AT/R ile ilgili uzman görüşü Delphi tekniği ile
toplanmıştır. Ekonomik olması, katılımcılara
görüşlerini etki altında kalmadan açıklama
fırsatı vermesi, bağımsız düşünmeyi sağlaması, baskın kişilerden etkilenmenin önüne geçmesi ve yersiz tartışmalara neden olmaması
gibi nedenlerle Delphi Tekniği seçilmiştir.
Verilerin analiz edilmesinde bazı nicel yöntemler kullanılsa da nitel bir yöntem olarak
değerlendirilen Delphi tekniğinde örneklem
sayısıyla ilgili bir kısıtlama yoktur.
Delphi Tekniği, sıklıkla bir problem durumunun çözümünde söz sahibi olan kişilerin
problem durumuna farklı bakış açılarıyla yaklaşması ve görüşlerin zaman zaman çatışması gibi durumlarda benzer durumlara ilişkin
görüş farklılıklarının olduğu ortamlarda uzlaşma (consensus) sağlama aracı olarak kullanılır. DeIphi tekniği, özellikle politik ya da
duygusal ortamlarda karar verme durumunda kalındığında veya kararların güçlü gruplar
tarafından etkilenme olasılığının olduğu durumlarda kullanılmalıdır59. Çalışmada derinlemesine ve odak grup görüşmelerine dayalı
olarak ortaya konulan sorunların uzmanların
birbirinin sosyal statü ve özelliklerinden etkilenmeksizin nesnel öneriler geliştirilebilmesi
açısından bu teknik çalışmanın amacına uygundur.
Panel büyüklüğü 27 uzmandan oluşmuştur. Bu grupta Delphi Paneli ile yapılan tartışmalarda ilk turda AT/R ile ilgili sorunlar
tartışıldıktan ve görüşmelerden elde edilen
bulgulara dayalı olarak öne sürülen sorunlar
uzmanlar ile paylaşıldıktan sonra diğer turlarda ortaya konulan bu sorunlara yönelik
çözümler geliştirilmesi için tartışmalar yürütülmüştür.

Araştırmada aşağıdaki veri toplama araçları
kullanılmıştır:
• İçerik analizi için kayıt formu (Ek-1)
• Görüşme formları
— odak grup görüşme formu (Ek 2)
— derinlemesine görüşme formu (Ek 3)
— yarı yapılandırılmış görüşme formu
(Ek 4)
• Delphi formları (Ek 5)

Verilerin Analizi
Niteliksel çalışmada içerik analizi ve tematik
analiz yapılmıştır. İçerik analizi yapabilmek
için çözümlenmiş olan tüm görüşmeler dikkatlice okunmuş ve ardından değerlendirmeye esas teşkil edecek olan kodlar oluşturulmuştur. Kodların ilgili olduğu temalar çıkarılarak değerlendirme yapılmıştır.
Delphi panelinde elde edilen veriler aşağıdaki aşamalar ile analiz edilmiştir:
1. Tur: Açık uçlu yanıtlar okunarak tematik
gruplara ayrılmıştır.
2. Tur: Oluşturulan önermelere verilen yanıtların ortalama puanı, sayı ve yüzdeleri hesaplanmıştır.
3. Tur: Temalara göre oluşturulan önermeler
arasından seçim yaptırılarak sayı ve yüzdeleri hesaplanmıştır.

Kavramlar ve Tanımları
Beş yaş altı çocuk aşılarına yönelik artmakta
olan aşı karşıtlığının nedenlerini farklı aktörlerin deneyiminden yola çıkarak anlamak
isteyen bu çalışmada aşı karşıtlığının düzeyini ifade etmek için “eksik aşı”, “aşı tereddütü
(kararsızlığı)” ve “aşı reddi” “gibi birbirine yakın olan ama aynı olmayan kavramsal tanımlar kullanılmaktadır.
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• Eksik aşı; aşı takviminde belirtilen aralıklara göre yapılması gereken aşıların eksik
olma durumu
• Aşı tereddütü (kararsızlığı); aşıyı kabullenmekte gecikme veya aşıya ulaşılmış olmasına rağmen reddetme durumu olup, bir ya
da daha fazla aşı için söz konusudur.
• Aşı reddi; tüm aşıları reddetme iradesi ile
yaptırmama durumu
Bu çerçevede belirtilmelidir ki bu çalışma
da “eksik aşı” durumu ele alınmamaktadır. Bu
çalışmada aşı karşıtlığı ve nedenleri anlaşılmak istenildiğinden diğer iki kavram bir arada geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Aşı reddi
ve tereddütünün farklı durumları tanımladığı
ve kavramsal sınırlarına bağlı olarak da aşı
karşıtlığına yol açan nedenlerin farklılaştığı
kabul edilmektedir. Diğer yandan aşı tered-

dütü ile aşı reddi arasında geçirgenlik olabileceği, birbirine dönüşebilme potansiyellerinin
yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de aşı karşıtlık düzeyini izlemeye ilişkin
sistematik bir kayıt sistemi bulunmadığından
AT/R kavramsal çifti birlikte kullanılmıştır.

Araştırmanın İzinleri
Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Etik
Komisyonundan izin alınmıştır (27.02.2019
Tarih ve 35853172 Sayılı; Ek 6). Ayrıca Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden araştırmanın uygulanmasına yönelik izin alınmıştır
(16.04.2109 Tarih ve 62693856-604.02 Sayılı;
Ek 7)). Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olduğundan uygulama öncesi, araştırma ile ilgili bilgilendirilmiş onam formu
aracılığıyla bilgi verilmiş ve araştırmaya katılan tüm bireylerin onamı alınmıştır.

Bölüm
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Araştırmanın bulguları üç temel bölümde sunulmuş ve tartışılmıştır. İlk bölümde AT/R’nin
medyada ele alınış biçimi, ikinci bölümde
sağlık hizmetini alan ebeveynlerin sürece ilişkin algı ve görüşleri ve son bölümde hizmeti
sunan sağlık çalışanlarının sürece ilişkin algı
ve görüşleri ile hizmetin iyileştirilmesi ve aşı
tereddütü ve retlerinin azaltılmasına yönelik
önerileri ele alınmıştır.

Medyanın Aşı, Aşı
Tereddütlüğü/Reddine
Bakışı -İçerik Analizi
Ebeveynlerin aşı reddi kararını vermelerinde
onları etkileyen faktörler karmaşık ve değişkendir. Bu faktörler arasında; bilgilendirme
eksikliği, yan etkiler, din, politika, sosyal medya gibi çok çeşitli sebeplerden biri ya da birkaçı yer almaktadır60. Aşı reddinin sebeplerini
anlamaya yönelik çalışmalara göre aşı içeriğine güvenmeme, yan etkilerinden korkma,
dini sebeplerin yanısıra aşı ile ilgili medyada
yer alan olumsuz haberler de nedenler arasında yer almaktadır5. Ünlülerin görüşleri ile ön
plana çıkartılan medya ve internet yayınları,
aşıların güvenliğini ve etkinliğini kanıtlayan
bilimsel çalışmalara kıyasla genellikle bilgiye
dayanmayan görüşlere daha fazla ağırlık vermektedir. Bu yanlış bilgilendirmeler ebeveynlerde kaygıya yol açmaktadır61. Çocukluk çağı

aşıları ile ilgili endişeleri olan birçok ebeveyn,
aşı bilgileri için internet ve sosyal medyayı
kullanmaktadır62. YouTube dahil olmak üzere
yeni medya platformları geniş bir kitleye ulaşma potansiyeline sahiptir. Aşılama ile ilgili video sayısının yüksek olması ve izleyici sayısının artması göz önüne alındığında, kitlelerin
özelliklerini, kamuoyunun fikirlerini neyin ve
kimin nasıl etkilediğini anlamak için interneti
izlemek önemlidir63.
Aşı karşıtlığının dinamiklerini anlayarak,
doğru bilgiyi yaymak için daha etkili stratejiler tasarlanabilir ve uygulanabilirdir63. Medya
kaynakları sık kullanılmasına karşın her zaman en güvenilen kaynaklar olmamaktadır.
2016 yılında yapılan bir çalışmada online haberler (%76), televizyon haberleri (%75), ve
sosyal medya (%68) en sık kullanılan haber
kaynakları olmakla birlikte, katılımcıların bu
mecraları güvenli bulma yüzdeleri sırasıyla
18, 22, ve 1 şeklindedir. Buna karşın resmi internet sitelerinden (%34) ve hekimlerden alı-
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nan bilgiler (%34) çok sık kullanılmamasına
karşın güvenirlikleri daha yüksektir64.
İnternet tabanlı bir müdahale çalışması
ile başlangıçta aşı tereddütü olan ebeveynler arasında aşılarla ilgili tutumların olumlu
yönde gelişmesini sağlamış ve aşılamaya karar verme konusunda algılanan öz yeterlilik
ve aşılama yararları hakkında olumlu tutumlar artarken, aşılama riskleri ile ilgili kaygılar
azalmıştır65. Sosyal medya teknolojileri ile
birlikte web tabanlı aşı bilgilendirmesi, ebeveynlerin aşılarla ilgili kararlarını olumlu etkilemektedir62.
Aile odaklı bilgilendirme veya eğitim ile aşı
reddini azaltmak ya da tutum değişikliği yaratmak literatürde sıkça çalışılan konulardan
birisidir. Bu çerçevede kullanılan farklı yöntemler arasında aileler ve sağlık personeli için
eğitim ve iletişim materyalleri hazırlamanın,
dini ve geleneksel liderlerin desteğini almanın yanısıra sosyal medya ve kitlesel medya
kampanyalarının olduğu görülmektedir34. Aşı

ile önlenebilir hastalıklar hakkındaki iletişim
stratejilerinin etkili olabilmesi için, medyada
doğru bilgilerin yayılması ve geleneksel medyaya olan mevcut güvenin güçlendirilmesini
içermesi gerektiği görülmektedir64.
Bu çalışmada Türkiye’de en çok satılan üç
gazete olan Sözcü, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde 2014-2018 yılları arasında yer alan aşı
ile ilgili gazete yazıları incelenmiş ve bulgular
niceliksel ve niteliksel olarak iki bölümde sunulmuştur.

Medya Çalışmasında Aşı ile İlgili
Niceliksel Bulgular
Türkiye’de en çok satılan üç gazete olan Sözcü, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde 20142018 yılları arasında yer alan aşı ile ilgili gazete yazısı incelenmiştir. Bu tarihler arasında
toplam 195 adet aşı ile ilgili yazıya rastlanmıştır. Değerlendirilen gazete yazılarının bazı tanımlayıcı özellikleri Tablo 4.1’de sunulmuştur.

Tablo 4.1 Taranan gazetelerde yer alan aşı ile ilgili yazıların tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı
Özellikler
Gazete adı
Yazı türü
Başlıkta aşı sözcüğü bulunması
Aşı ile ilgili içerik
Habere konu aşı türü

Uzman görüşü
Görsel varlığı

Sözcü
Sabah
Hürriyet
Haber
Sağlık yazısı
Köşe yazısı
Yok
Var
Olumlu
Olumsuz
Hem olumlu hem olumsuz
Çocukluk çağı
Çocuk/Erişkin
Çocuk /Hepatit
Çocuk /Grip
Yok
Var
Yok
Var

n
39
56
100
109
72
14
60
135
157
26
12
182
5
5
3
69
126
25
170

%
20,0
28,7
51,3
55,9
36,9
7,2
30,8
69,2
80,5
13,4
6,1
93,3
2,6
2,6
1,5
35,4
64,6
12,8
87,2
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Bu yazıların 39’u (%20,0) Sözcü gazetesinde, 56’sı (%28,7) Sabah gazetesinde ve 100’ü
(%51,3) Hürriyet gazetesinde yer almaktadır. Taranan gazetelerde bulunan 195 yazının %55,9’u haber kategorisinde yer alırken
%7,2’si köşe yazısı kategorisinde yer almaktadır. Mevcut yazıların %69,2’sinde “Başlıkta aşı
sözcüğü” bulunmaktadır ve yazıların %81’i
hiç olumsuz ifade içermeden aşılarla ilgili
sadece olumlu bir içeriğe sahiptir. Gazetelerde yer alan her üç yazıdan yaklaşık ikisinde
(%64,6) konu ile ilgili bir uzmanın görüşlerine
yer verilmektedir ve yazıların %87,2’sinde en
az bir görsel yer almaktadır.

Gazetelerde yer alan yazıların aşılar hakkında olumlu, olumsuz veya hem olumlu
hem olumsuz içeriğe sahip olma durumları
ile bazı özelliklerinin karşılaştırılmasına ilişkin veriler Tablo 4.2’de sunulmuştur.
Gazetelerde aşılarla ilgili olarak yer alan
yazılar; içeriğinde aşılar hakkında sadece
olumlu ifadeler içeriyorsa “olumlu”, sadece
olumsuz ifadeler içeriyorsa “olumsuz” ve hem
olumlu hem de olumsuz ifadeleri aynı yazıda
içeriyorsa “hem olumlu hem olumsuz” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre sağlık köşesi yazılarının haber içerikli yazılardan ve köşe yazılarından daha fazla sıklıkta olumlu içeriğe sahip

Tablo 4.2 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmaları ile bazı özelliklerinin
karşılaştırılması

Gazete adı
Sözcü
Sabah
Hürriyet
Başlıkta aşı geçmesi
Yok
Var
Haber türü
Haber
Sağlık yazısı
Köşe yazısı
Aşı Türü
Çocukluk çağı aşıları
Çocuk ve erişkin çağı aşıları
Grip aşısı
Hepatit aşısı
Uzman görüşü
Yok
Var
Görsel varlığı
Yok
Var

Hem olumlu hem
olumsuz içerik
n
%

Olumsuz içerik
n
%

Olumlu içerik
n
%

3
9
14

11,5
34,6
53,8

33
42
82

21,0
26,8
52,2

3
5
4

25,0
41,7
33,3

8
18

30,8
69,2

51
106

32,5
67,5

1
11

8,3
91,7

20
4
2

76,9
15,4
7,7

83
62
12

52,9
39,5
7,6

6
6
0

50
50
0

25
1
-

96,2
3,8
-

146
5
2
4

93,0
3,2
1,3
2,5

11
1

91,7
8,3

23
3

88,5
11,5

40
117

25,5
74,5

6
6

50
50

3
23

11,5
88,5

19
138

12,1
87,9

3
9

25
75

p
0,478*

0,217

0,046*

0,457*

<0,001

0,834*

* Beklenen değerler gözlerin %20’sinden fazlasında beşin altında olduğundan bu gruplarda yazı içerikleri olumlu ve olumsuz olarak iki grupta
değerlendirmiş ve ki kare testi dört gözlü tablolar için uygulanmıştır.
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oldukları ve aradaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=0,046).
Tüm yazılar göz önüne alındığında aşılar hakkında olumsuz ifadeler içeren yazılarda uzman görüşü çok az yer almaktadır (p<0,001).
Analizlerde “Gazete adı”, “Başlıkta aşı geçmesi”, “Aşı Türü” ve “Görsel varlığı” değişkenleri
ile yazının içeriği arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 4.2).
Gazetelerde yer alan aşılarla ilgili yazıların
kelime sayılarının ortalamaları ve standart
sapmaları Tablo 4.3’te gösterilmiştir.
Gazete yazılarının aşılar hakkında olumlu, olumsuz veya hem olumlu hem olumsuz
olmalarıyla yazıların kelime sayıları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0,824) (Tablo 4.3).
Gazetelerde yer alan aşı hakkında yazıların
içeriklerinin yıllara göre dağılımı Şekil 4.1’de
verilmiştir.
Gazetelerde yer alan aşılar hakkında yazıların sayısı 2014 yılında 20’den azken son yıl
(2018; 65) önemli artış göstermiştir. Gazetelerde yer alan yazıların aşılar hakkında olum-

Tablo 4.3 Gazetelerde incelenen yazıların ortalama
kelime sayıları ile aşılar hakkındaki içeriğin karşılaştırılması
İçerik

n

Olumlu
26
Olumsuz
157
Hem olumlu hem
12
olumsuz

Ortalama±Standart
sapma
354,7±214,7
357,4±225,5

p
0,82

400,3±366,1

lu ya da olumsuz içeriğe sahip olma durumu
araştırılan yıllara göre değerlendirildiğinde
en az olumlu içeriğe sahip yazı 2014 yılında
(14 yazı) yayınlanırken, en fazla olumlu içeriğe sahip yazı 2018 yılında (59 yazı) yayınlanmıştır. En az olumsuz içeriğe sahip yazı 2014
yılında (2 yazı) ve en fazla olumsuz içeriğe
sahip yazı 2016 yılında (8 yazı) yayınlanmıştır. Aynı gazete yazısının içinde aşılara yönelik hem olumlu hem de olumsuz içeriğin yer
alması durumu en çok 2015 yılında 5 yazı ile
gerçekleşmişken, 2016 yılında bu çeşit bir yazı
yayınlanmamıştır (Şekil 4.1).
Gazetelerde yer alan yazıların içeriklerinin, araştırmanın kapsadığı beş yıl için ayrı

Şekil 4.1 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının yıllara göre dağılımı
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ayrı aylara göre değerlendirmesi yapılmış ve
sonuçlar Şekil 4.2 ve 4.6 arasında sunulmuştur.
2014 yılı içinde aşılarla ilgili en fazla olumlu içeriğe sahip yazı Nisan ayında (4 yazı) yayınlanırken, sadece olumsuz içeriğe sahip yıl
boyunca toplam iki yazı yayınlanmıştır. Aşılarla ilgili hem olumlu hem de olumsuz içeriğe sahip iki yazı bu yıl içinde yayınlanmıştır ve
ikisi de Eylül ayında gazetelerde yer bulmuştur (Şekil 4.2).
2015 yılında aşılarla ilgili olarak sadece
olumlu içeriğe sahip yazılar en sık olarak Nisan ayında yayınlanmıştır (8 yazı). Aynı yıl
içinde sadece olumsuz içeriğe sahip yazılar

en sık olarak Haziran ve Aralık aylarında ikişer tane olacak şekilde yayınlanmıştır. Hem
olumlu hem olumsuz içeriğe sahip yazılar ise
en sık Kasım ayında (2 yazı) gazetelerde yer
almıştır (Şekil 4.3).
2016 yılında aşılarla ilgili olumlu içeriğe sahip yazılar en sık olarak Kasım ayında (6 yazı)
gazetelerde yer almıştır. Bu yıl gazetelerde aşılarla ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz
içeriğe sahip yazı yer almamıştır (Şekil 4.4).
2017 yılı içinde aşılarla ilgili olarak en fazla olumlu içeriğe sahip yazı Aralık ayında (10
yazı) gazetelerde yer alırken en fazla olumsuz
içeriğe sahip yazı Şubat ayında (3 yazı) gazetelerde yer almıştır (Şekil 4.5).

Şekil 4.2 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının aylara göre dağılımı
(2014)

Şekil 4.3 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının aylara göre dağılımı (2015)
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Şekil 4.4 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının aylara göre dağılımı
(2016)

Şekil 4.5 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının aylara göre dağılımı
(2017)
2018 yılı, araştırılan yıllar içerisinde aşılarla
ilgili olarak en fazla olumlu içeriğe sahip yazının yayınlandığı yıl olmuştur ve Mart ayı bu
yıl içinde en fazla olumlu içeriğe sahip yazının
(12 yazı) yayınlandığı ay olarak bulunmuştur.
Yıl boyunca sadece olumsuz içeriğe sahip üç
yazı ve hem olumlu hem olumsuz içeriğe sahip dört yazı gazetelerde yer almıştır (Şekil 4.6).
Araştırmaya dâhil edilen gazetelerde yer
alan aşı ile ilgili yazıların içeriklerinin yıllara
göre günlük olarak dağılımları Şekil 4.7 ile 4.11
arasında gösterilmiştir.

Araştırmada taranan gazetelerde 2014 yılı
içinde aşılarla ilgili olumlu içeriğe sahip toplam 14 yazı yer almaktadır. Bu yıl içinde aşılarla ilgili olarak sadece olumsuz içeriğe sahip
iki yazı ve hem olumlu hem de olumsuz içeriğe sahip iki yazı bulunmaktadır (Şekil 4.7).
2015 yılı boyunca taranan gazetelerde aşılarla ilgili içeriğe sahip toplam 44 yazı yer almıştır. Bu yazıların 32’si sadece olumlu içeriğe
sahip, 7’si sadece olumsuz içeriğe sahip ve 5’i
hem olumlu hem de olumsuz içeriğe sahiptir
(Şekil 4.8).
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Şekil 4.6 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının aylara göre dağılımı
(2018)

Şekil 4.7 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının günlere göre dağılımı
(2014)

Şekil 4.8 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının günlere göre dağılımı
(2015)
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2016 yılında gazetelerde yer alan aşılarla
ilgili yazılarda hem olumlu hem olumsuz içeriğe sahip herhangi bir yazı yer almamıştır.
Sadece olumlu içeriğe sahip toplam 19 yazı
bu yıl içinde gazetelerde yer alırken, sadece
olumsuz içeriğe sahip yazı sayısı 8 olarak bulunmuştur (Şekil 4.9).
2017 yılında gazetelerde aşılar hakkında sadece olumlu içeriğe sahip yayınlanmış
yazı sayısı 33’tür. Aynı yıl aşılarla ilgili sadece
olumsuz içeriğe sahip 6 yazı yayınlanırken,
aşılarla ilgili hem olumlu hem de olumsuz
ifadeler içeren bir yazı yayınlanmıştır (Şekil
4.10).
2018 yılı içinde gazetelerde yer alan aşı ile
ilgili yazıların 58’inde sadece olumlu içerik

yer alırken 3 yazıda sadece olumsuz ve 4 yazıda hem olumlu hem de olumsuz ifadeler yer
almıştır (Şekil 4.11).

Medya Çalışmasında Aşı ile İlgili
Niteliksel Bulgular
Sözcü, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde 20142018 yılları arasında toplam 195 adet aşı ile ilgili yazıya rastlanmıştır. Yukarıda sözü edilen
üç gazetedeki aşı ile ilgili yazılar incelenmiş
ve niteliksel bulgular içerisinde olumsuz içerik taşıyanlar ve sadece olumlu içerik taşıyanlar şeklinde iki grupta sunulmuştur.
Hürriyet gazetesine ait 100 yazının 18’i
aşıya karşı olumsuz olarak değerlendiril-

Şekil 4.9 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının günlere göre dağılımı
(2016)

Şekil 4.10 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının günlere göre dağılımı
(2017)
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Şekil 4.11 Gazetelerde incelenen “aşı” içerikli yazıların olumlu ve/veya olumsuz olmalarının günlere göre dağılımı (2018)
miştir. Sabah gazetesinin 56 yazısı içerisinde
14’ünün ve Sözcü gazetesinin 39 yazısı içerisinde 7’sinin olumsuz içerikte olduğu saptanmıştır. Bunların yanında aşıya karşı hem
olumsuz hem de olumlu içerik taşıyan 13 haber (Hürriyet: 4 haber; Sabah: 5 haber; Sözcü:4 haber) bulunmaktadır.

toplumsal ve bireysel faydalarına yer veren
haberlerin çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür. Gazete haberlerinde aşıların önemi ile ilgili öne çıkan mesajlar bireysel ve toplumsal
bağışıklık, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi,
ölümlerin önlenmesi ve sağlık harcamalarının azaltılmasıdır:

Aşıya Karşı Olumlu İçerik Taşıyan Yazılar

“Toplum sağlığı için bireysel bağışıklık
önemlidir”

2014 -2018 yılları arasındaki beş yılda üç gazetede çocuk aşıları ile ilgili olan yazılar incelendikten sonra olumlu içerik taşıyan haber
başlıkları; aşılamanın önemi, aşı reddinde
artış, sonuçları ve Türkiye’deki aşı programlarının başarısı, aşı karşıtlarının iddialarına
yanıtlar, bilimsel olmayan aşı araştırma çalışmaları ve medya etkisi, aşılamada hukuksal
boyut ve yasal düzenlemeler, aşı reddine karşı
alınan tedbirler, yürütülen aşılama çalışmaları ve göç temalarını kapsayacak şekilde sekiz
başlık altında gruplandırılmıştır.

1. Aşılamanın Önemi
Olumlu olarak değerlendirilen haberlerin hemen hepsinde aşılara ve aşılamanın önemine farklı açılardan değinilmiştir. Aşılamanın

“Toplum sağlığı için birey bağışıklığı önemlidir. Apartman ilaçlaması gibi, bir daire yaptırmaz ise oraya
kaçan haşere geri gelecektir. Aşıyla sadece kendinizi değil, aşılanamamış, programı tamamlayamamış
küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış ve
çok yaşlı bireyleri de koruduğunuzu unutmayın” H1
“Aşı sayesinde birey o hastalığa karşı hastalığı geçirmeden bağışıklık kazanmakta ve diğer yandan
aşılanma oranının yükselmesi ile henüz aşılanması
mümkün olmayan bireylerin korunması sağlanmaktadır. Buna da toplumsal bağışıklık denmektedir” H 2
“Çocuk aşıları konusunun toplumsal boyutu çok
önemlidir. Eğer 100 çocuktan 98 çocuk aşılanır, 2
çocuk aşısız kalırsa ve bu aşılanmayan gruptan biri
hastalanırsa diğer aşılanan ama aşılanmaya rağmen
korunamama ihtimali olan çocukları etkileme riski
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düşük olabilir. Ancak bu sayı biraz bile artsa, örneğin
bu 100 çocuktan 10’u aşılanmazsa, o zaman aşıyla
korunamayan çocuklarla karşılaşma ve hastalık bulaştırma ihtimali giderek yükselir. Biz buna toplumsal
etki diyoruz.” SÖ-8
“Aşılama yüzyılımızın en önemli toplum sağlığı olaylarından bir tanesidir. Nedeni çok açık antibiyotikler
dâhil hiç bir buluş ölüm oranını bu kadar düşürmemiştir.” SÖ-36
“Aşıların bir hastalığı tam olarak önlemesi ancak
toplumsal etkiyle olur. Yani bazı kişilerin aşılanmaması aşılanan kişilerin de aşıdan maksimum yarar
elde etmesini engellemektedir” S-20
“Çocuğunu aşılatmış aileler komşusu çocuğunu aşılatmadığı için çocuklarında kızamık gördüler. Kimsenin ‘Ben çocuğumu aşılatmıyorum.’ deme hakkı yok
çünkü sizin çocuğunuzu aşılatmamanız, komşunuzun, akrabanızın, kardeşinizin çocuğunu da tehlikeye sokuyor.” SÖ-9

“Bağışıklık sistemi zayıf olanları korur”
“Aşı çocuğu korumakla kalmayıp hastalık etkeninin
toplumdaki dolaşımını engelleyerek kanser tedavisi
gören ya da doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan
ya da hastalığı bulunan çocukları da koruyor.” H-12
“Bütün çocuklar doğar doğmaz aşı takvime uygun
bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşılar sadece
çocuklar için değil, kronik hastalığı (kalp, akciğer,
böbrek hastalıkları, şeker vb) olan risk grubu kabul
edilen erişkinler içinde önemlidir.” H-98
“Aşı yaptırmaya karşı çıkmak hastalığın kötü sonuçlarına razı olmak demektir. Hastalığa yakalanan
kişiler henüz aşılanması tamamlanmamış küçük
bebeklere ya da bağışıklık sistemi kanser gibi ağır
hastalıklar nedeniyle bozulmuş kişilere bulaştırabilirler. Onların ölümüne ya da sakat kalmasına yol
açabilirler.”H-63

“Salgınları, bulaşıcı hastalıkları önler”
“Prof. Dr. Selim Badur…….aşılar majör en belli
başlı 25 bulaşıcı hastalığa karşı en etkili tedavi olduğunu kaydetti.” S-5

“Aşılama programları bulaşıcı hastalıkları engelleme
ve ortadan kaldırma, sağlıklı bir toplum oluşturma
için en etkili yöntemdir.” H-24
“Bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı
hastalıklar herkese bulaşabilir ve topluma yayılabilir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklara bireysel olarak
bakılmamalıdır. Bir kişinin aşı yaptırmaması sadece
kendisini ilgilendirmez ve riske atmaz, tüm toplumu
ilgilendirir ve herkesi riske sokar. Aşı yaptırmayanlar
arttığında toplumda salgınlar çıkabilir. “H-14
“Aşı yaptırmayanlar nedeniyle aşı yapılan kişilerin
de tehlike altına girdiğine dikkati çeken Demir, “Risk
altındaki kişiler, aşı karşıtlığı nedeniyle yaşamını yitirebilir” uyarısında bulundu.” S-8
“Aşı yapılmazsa, aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin
oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına
karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış,
aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da
korunmuş olur.” H-85
“Bazı bulaşıcı hastalıların yeryüzünden silinmesi
veya sakatlık ve ölüme neden olmaması için hem
birey hem aile hem de toplum olarak ulusal aşılama
programlarına karşı farkındalık ve bu programlara
uyumumuzun yüksek olması gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Aşılama, aktif olarak güçlü bir
bağışıklama sağladığı gibi, son yüzyılın maliyet olarak da en etkin yöntemlerinden birisidir. Bu koruyucu sağlık uygulamasına karşıt olan görüşler, yani ‘aşı
reddi’ hem bireysel hem de toplumsal olarak sağlıksız nesillerin yetişmesine neden olacaktır. Aşı reddi
sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit.” SÖ-1
Gazete haberleri incelendiğinde bulaşıcı
hastalıklara dair bilgi verilirken korunmada
aşıların yeri ve önemi anlatılmakta, bulaşıcı
hastalıklara karşı birincil korunmanın aşılama olduğu belirtilmektedir:
“Kızamık 2-5 yılda bir artışlar gösteren, tüm dünyada yaygın ve aşılanmamış toplumlarda tüm topluma
yayılabilecek kadar bulaşıcı bir hastalıktır.” S-30
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“Su çiçeği aşısının ayrıca hastalıktan yıllar sonra ortaya çıkabilen zona zoster (gece yanığı) hastalığının
önlenmesinde önemli olduğu belirtildi.” S-32
“Verem aşısı (BCG), çocukları tüberkülozdan yüzde
50 oranında koruyor. BCG aşısı yapılmış bir çocukta
akciğer tüberkülozu görülebiliyor, ancak çocuklarda erişkinlere göre daha sık görülen ve ağır seyreden menenjit tüberküloz, milier tüberküloz gibi
ağır formlardan koruyuculuğu daha yüksek oluyor.
Çocuklarda tüberkülozdan ölümleri önemli oranda
azaltıyor. O nedenle halen tüberkülozun belli bir
oranın üzerinde görüldüğü ülkemizde çocuklara,
özellikle bebeklik döneminde BCG aşı uygulaması
öneriliyor.” S-33
“Çocukluk çağı aşıları, zatürreye neden olan pek çok
mikroba karşı çocuğun korunmasını sağlar.” S-38
“Kızamık aşılaması kızamık dışında ishal, pnömoni,
keratomalazi ve malnütrisyon hastalıklarının önlenmesinde de etkili.” S-41
“Boğmaca aşısının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile vakalarda %99’un üzerinde bir azalma
olmuştur.” S-43
“Bedensel ve zihinsel engele neden olan hatta ölümle sonuçlanan çiçek ve çocuk felci gibi hastalıklar,
aşılar sonrasında artık görülmez olmuştur.” S-49
“Hepatit B önlenirse D de ortadan kalkar. Korunmak
için hepatit B’ye karşı aşı yaptırılmalı.” H-88
Etkili aşılama programları sayesinde tüm
dünyada çiçek hastalığının yok edildiğine ve
çocuk felcinin ülkemizde uzun yıllardır görülmediğine yer veren haberler bulunmaktadır:
“Geçmişte milyonlarca insanın ölümüne ve sakat
kalmasına neden olan çiçek hastalığı yeryüzünden
silindi. Çocuk felci (polio) ise tümüyle ortadan kaldırılma düzeyine indi. Kızamık, kabakulak, kıcamıkcık,
boğmaca, difteri, bulaşıcı sarılık (hepatit) gibi hastalıkların yayılmaları birçok ülkede büyük oranda
engellendi.” H-36
“Aşılar, insanoğlunun hastalıklarla olan savaşında
en önemli kazanımlarıdır. Aşılar sayesinde çocukları-

mız ya da toplumu tehdit eden pek çok hastalık ciddi anlamda azalmıştır hatta bazıları silinmiştir. Çiçek
hastalığı 1977’den beri artık yok. Türkiye, 1998’den
beri çocuk felcinin olmadığı bir ülke.” SÖ-4

“Antibiyotik kullanımını azaltır”
Aşıların bir diğer yararının da antibiyotik kullanımını azalttığı ve bu sayede çocuk sağlığında etkili olduğu şeklinde haberler bulunmaktadır:
“5 yaş altı zatürre aşısının uygun kullanımıyla dünyada 11.4 milyon antibiyotik kullanım gününün azaltıldığı….” S-5
“Aşılamanın bir diğer önemli faydası da antibiyotik
kullanımında azalmaya neden olabilmesi.” S-41

“Hayat kurtarır”
“Küçücük tüpün içinde bulunan sihirli damlalar…
İlk bakışta önemi anlaşılmayan, ancak incelendiğinde milyonlarca insanın hayatını kurtaran aşılar. Dünyaya gelinen ilk andan başlayarak ileriki yaşlara kadar her dönemde yapılması gereken hayat kurtarıcı
pek çok aşı bulunuyor. Düzenli aşılanma sayesinde
yılda yaklaşık 6 milyon kişinin hayatı kurtuluyor. 750
bin çocuk ise aşı sayesinde sakatlıklardan korunabiliyor…” S-41
“Aşılama, tıp biliminin insanlığa sunduğu en büyük
hediyedir.” H-62
“Aşılar bulaşıcı hastalıklarla olan mücadelede tıbbın
geliştirdiği en etkili yöntemdir.” H-67

“Aşı sayesinde ölümlerin önüne geçilir”
Aşılamanın önemine yer verilen haberlerin
içeriğinde aşının bulaşıcı hastalıklardan korunmada ne denli önemli olduğu belirtilmektedir. Etkin aşılama programları sayesinde
salgın hastalıkların ve ölümlerin önüne geçildiği ve bazı bulaşıcı hastalıkların tamamen
yok edildiği birçok haberde öncelikli olarak
anlatılmaktadır. Bağışıklık düzeyi düşük,
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kronik hastalığı olan bireylerin aşı sayesinde korunduğu da belirtilmektedir. Ayrıca bu
haberlerde uzmanların ve akademisyenlerin
görüşlerine yer verilerek aşılamaya verilen
önem ve aşıların ölümleri önlediği, koruyucu
sağlık hizmetlerini etkin sunmanın en ucuz
yolunun aşı olduğu da vurgulanmaktadır:
“Aşılar, insanoğlunun geliştirdiği önemli buluşlardandır, hayat kurtarıcıdır. Her sene dünyada 2- 3
milyon insan aşılar sayesinde ölümden kurtulmuş
ve korunmuş oluyor” H-15
“Dr. İsmail Tuncay, anne ve babalara çocuklarına aşı
yaptırmalarını salık verdi. Tuncay, Aşılar olmazsa salgın hastalıklarla mücadele çok zor olacaktı. Aşı sayesinde ölümlerin önüne geçiliyor. Kızamık ölümcül
bir hastalık değil. Herkes geçiriyor. Ama riskleri var.
Aşı ile o risklerin önüne geçiliyor. Aşısız bir yaşam
düşünülemez. Aşı şart dedi.” H-21
“Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının dünya tarihindeki
en büyük keşif olduğunu söyledi. Ceyhan,” Dünya
üzerinde her yıl aşılamayla 3 milyon çocuğun hayatı
kurtuluyor. Eğer bunu daha da geliştirebilirsek, daha
çok çocuğu aşılayabilirsek o zaman 2 milyon çocuğu daha kurtarma şansımız var. Türkiye için bizim
yaptığımız hesaplamalara göre şu anda uyguladığımız aşılama ile her yıl 14 bin 296 çocuk ölümden
kurtuluyor”.H-6
“Prof. Dr. Canan Ağlar, “Türkiye’de herkese yetecek
aşı da var aşıyı uygulayacak hekim de var. Tek eksiğimiz; aşıya ilgi yok” dedi. Ağlar, aşıların 25’ten fazla
ölümcül hastalığı engellediğini hatırlatarak, “Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre ….. aşılama oranlarını
artırarak 4 milyondan fazla ölümün engellenmesi
öngörülüyor” dedi”.S-14
“Aşılama sayesinde her 60 saniyede bir dünya genelinde yaklaşık beş kişinin hayatı kurtuluyor.“.S-21
“… Her yıl bu kadar insanın öldüğünü düşünürsek, bu hiç bir savaş, terör, deprem ya da başka
bir felaketle kıyaslanmayacak kadar büyük rakam.
O yüzden aşı kadar insan sağlığına direk etkili, etkin
bir yöntem yok dünyada. Aşılama insan sağlığına
verilecek en önemli katkıdır’’.S-72

“…Aşılama ile önlenen toplam yaklaşık 6 milyon
ölüm, dünyanın elde ettiği en önemli başarılardan
biri “S-41
“……, aşıların ne kadar başarılı olduğunun göz ardı
edildiğini, geçmiş yıllarda insanların kızıl, kızamık ve
çiçek hastalıklarından öldüğünü …. Aşılar sayesinde hastalıklarda büyük başarı elde edildiğini anlatan Prof. Dr. Salman, ‘Bu başarı sanki aşının başarısı
değil de kendi kendine olmuş gibi düşünüyor herhalde insanlar. Aşıların yeri yadsınamaz’ dedi”.SÖ-17

“Sağlık harcamalarını azaltır”
Aşının sağlık boyutunun yanı sıra ekonomik
boyutuna da yer vererek faydalı ve gerekli olduğunu açıklayan haberlere her üç gazetede
de sıklıkla yer verildiği görülmüştür:
“Bağışıklama insan sağlığı açısından günümüzde en
etkili ve ucuz halk sağlığı müdahalelerinden biridir.”
H-16
“Etkin bir aşı programı sağlık harcamalarına milyonlarca lira kazandırabilir. Bu programlar aşılanmış
bireyleri korumanın yan ısıra enfeksiyona duyarlı
bireylerin toplumdaki sayısını azaltarak etkenin yayılımını engeller.” H-89
“Aşılama öncesi hastalık oranları ile aşıya bağlı minör yan etkiler kıyaslandığında aşıların gerekliliği
açık bir şekilde görülüyor. Özellikle bebek ölümlerini
azaltan, bulaşıcı hastalıkların salgın yapmasını engelleyen, mortalitenin yanı sıra morbiditeyi de azaltan ve insanoğluna etkin ve ucuz koruma sağlayan
aşılardan vazgeçmek mümkün değil” S-41
“Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, aşılama için harcanan paradan daha fazlasının, aşılanmayan çocukların hastalanma, sakatlanma ve ölümlerinin engellenmesine
harcanıldığını ifade etti”.S-62
“Hastalıkların önlenmesi, tedaviye göre her zaman
daha etkili ve daha ucuzdur. Aşılar da hastalıkların
önlenmesinde en temel unsurlardan biridir.” S-68
“Aşıların ölümleri engellemesi ve hastalıklardan korunmanın yanı sıra işgücü kaybını önlediğine, sağlık
harcamalarını azalttığına dikkati çeken Ceyhan….”
S-72
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“…….. aşı giderleri ile aşısız giderleri karşılaştırdığımızda bir yılda 20 milyar lira tasarruf etmek mümkün.” S-72
“Aşılama dolaylı olarak, gelişmekte olan bir ülke için
sağlık harcamalarının azalmasına ve bunun sonucunda ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.” SÖ-1

“Aşılar, tıp alanında kullanılan en güvenli uygulamadır. Bunu reddetmek kamu sağlığını tehdit eden bir
davranıştır.” SÖ-3

“… bir aşıyı yaptırmamak buna karşın o hastalık
için en az 10 kat fazla para harcayarak tedavi olmak
demektir.” SÖ-36

Aşı karşıtı söylemlerin ve aşı reddinin tehlikeleri ile aşı yaptırmama sonucu artan salgın hastalıkların dünyada durumunu ortaya
koyan haberler ile aşının önemi açıklanmaktadır:

“Dünyada aşıyla hayat kurtarmanın fiyatını kıyasladığımızda aşıdan daha ucuz bir yöntem bulmak
mümkün değil…” H-6

“Çocuğuna aşı yaptırmamayı özgürlük olarak görenler var. Bu karar aşı yaptıran aileleri de maalesef
etkiler hale geldi.” S-11

2. Aşı reddinde artış, aşı
yaptırmamanın sonuçları ile ilgili
dünya örnekleri ve Türkiye’deki aşı
programlarının başarısı
Aşı reddindeki artışın son yıllarda endişe verici boyutta arttığını sayısal olarak açıklayan
uzman görüşlerinin yer aldığı haberler sorunun önemine dikkat çekmektedir:
“(Türkiye Ulusal Aşı Komisyonu Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan), aşı karşıt kampanyalar nedeniyle Türkiye’de aşı reddinin 3 yılda 13 kat arttığını belirterek,
2013’te 98 olan aşı reddi 2016’da 12 binin üzerine
çıktı. Artmaya devam ediyor.” S-5
“(Prof. Dr. Ayşegül Akbay) aşılar sayesinde, aşıyla
korunulabilen hastalıklar, en az yüzde 98 oranında
azalmışken ve bazıları ortadan kalkmışken, aşı reddinde de ciddi bir artış gözlemlenmektedir.” H-23
“Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir” S-11
“2017 yılında 23 bin kişi, çocuğuna aşı yapılmasını
reddetti. ….. insanlar aşı konusunda yalan yanlış
konuşmaya devam ederlerse, rakam katlanarak artacak, karşımıza salgın olarak çıkacak.” S-11
“(Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan), eğer rakam 50
binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de
bebeklerimiz için hayati riskler söz konusu olabilir.”
H-30

“(Bakan Demircan), Aşı, toplum sağlığı üzerinde
fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak
fevkalade sakıncalı.” S-47
“Son günlerde değişik basın organlarında akademik unvan taşıyan bazı kişiler, nedenini bilmediğimiz ancak reyting ve şöhret kaygısı taşıdığı izlenimi
edindiğimiz, aşılar aleyhine ifadeler yayınlanıyor. Bu
yayınlar ne yazık ki ülkemizde insan sağlığına ciddi
zararlar veriyor.” H-27
“Prof. Dr. Alpar, yersiz kuşku ve bilim dışı iddialarla
aşıların toplum sağlığına olan yararlı etkilerinin tartışmaya açılmasının ölüme kadar gidebilecek risklere yol açtığını söyledi.” H-36
“Aileler, bilinçsiz bir şekilde aşı reddinde bulunabiliyor. Yapılmayan her aşı, hem o çocuğumuz hem de
tüm toplumumuz için tehlike saçıyor. Bu konuda bir
an önce mevzuat düzenlemesi yapılmazsa bugün
ortadan kaldırmakla övündüğümüz birçok bulaşıcı
hastalık yeniden gün yüzüne çıkabilir ve toplumumuzu tehdit etmeye başlayabilir.” SÖ-34
“Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre geçtiğimiz yıl, 30 Avrupa ülkesinde 14
bin 451 kızamık vakası görüldü. Epidemiyologlar,
kızamığın Avrupa’da yayılmasının sebebinin yeterli
sayıda kişinin aşı olmamasını gösteriyor. 2017 yılında kızamık virüsü tespit edilen 14 bin 451 kişiden yüzde 87’sinin hiç kızamık aşısı olmadığı tespit
edildi.” S-13
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“Avustralya Queensland’da yaşayan Kayley Burke’nin küçük oğlunun yaşadıkları da bu tartışmaları
tekrar gündeme getirdi. Genç kadının 11 aylık oğluna, çocuğunu aşılatmayan başka bir çocuktan su
çiçeği bulaştı”. H-45

“Ülkemiz, dünyanın en geniş kapsamlı aşı takvimini
çok büyük bir başarı ile uygulayan ülkelerin başında
gelmektedir.”H-94

“Amerika Birleşik Devletleri bir kızamık salgınıyla
sarsıldı; …. birileri 90’lı yıllardan itibaren neredeyse
hiçbir bilimsel bulguya dayanmadan aşı karşıtı propaganda yürütüyordu ve belli ki bazı aileler çocuklarına aşı yaptırmamıştı.” H-53

“… aşıların mutlak yaptırılması gerekiyor. Türkiye bu
konuda çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığı’nın çok iyi
programı var. Çok geniş aşılama şeması var.” SÖ-4

“(ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton) Bilim
açık: Dünya yuvarlık, gökyüzü mavi ve aşı işe yarar. Gelin çocuklarımızı koruyalım” ifadesiyle birlikte,
“#GrandmothersKnowBest” (Büyükanneler en iyisini
bilir) etiketini kullanmıştı.” H-57
“CDC … sorunun aşının işe yaramadığıyla ilgisi
olmadığını belirterek, “aşının kullanılmamasından”
kaynaklandığını bildirdi.” H-58
“(Berlin Sağlık Senatörlüğü Basın Sözcüsü Constance Frey) Aşı yaptırmayanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor.” H-75

“Ülkemizin aşı takvimi, en gelişmiş ülkeler seviyesinde. Çocuklar 13 hastalığa karşı aşılanıyor.” H-106

3. Aşı karşıtlarının iddialarına
yanıtlar
Olumlu haberler arasında en fazla yer verilen
diğer konu ise aşı karşıtlarının dayanağı olmayan iddialarıdır. Bu haberlerde aşı karşıtı
iddiaların neler olduğu ve bunların yanlış olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Aşılarda alüminyum, civa gibi maddeler
bulunduğu ile ilgili yanlış inanışlara ve aşıların otizme ya da diğer yan etkilere yol açtığı
iddialarının yanlış olduğunu açıklayan akademisyen görüşlerine yer verilmiştir:

“İtalya’da aşı karşıtı komplo teorilerinin yaygınlaşması
yüzünden, gelişmiş ülkelerde gittikçe azalan kızamık
gibi hastalıkların oranı artmaya başlamış…” H-93

“Aşı karşıtları, aşı yaptırmasam ne olur, ya korumazsa, aşılar sizi kısırlaştıracak, yavaş yavaş hasta edip
öldürecek, içinde zehirli maddeler var, aklınızı kaçırtacak’ gibi dedikodular yayıyor.” H-1

Türkiye aşı programının başarısı, aşıya
verilen önem ve aşı takviminin kapsayıcılığı
olumlu haberler içerisinde önemli yer tutmaktadır.

“İçinde cıva olduğu ve bu yüzden zararlı olduğu söylentisi de bir mit. Ton balığında bile aşının içindekinden daha fazla cıva var.” S-21

“… çocukluk çağındaki aşılama oranlarının Türkiye’de yüzde 97 gibi yüksek rakamlara ulaştığı…”
S-72
“Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü verilerinde aşılamayı
en iyi yapan ilk on ülke arasında bulunuyor.” H-34
“Türkiye’de aşı takviminin birçok Avrupa ülkesinden
bile ileride …” H-35
“Ülkemiz şu anda aşılamada çok önemli bir yere
gelmiş durumda. Çocuklarımız Avrupa ülkesinden
eksik kalmayacak şekilde doğru ve iyi şekilde aşılanıyor.” H-77

“(Sağlık Bakanı Demircan), Alüminyum gerekçe
gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır.
…. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir,
bilimsel hiçbir tarafı yoktur.” S-47
“(Dr. Atakan), Toplumumuzda tamamen yanlış inanışlarla aşı reddi olduğunu görüyoruz.” H-30
“Aşılara koruyucu olarak eklenen civa içerikli timerosal maddesi veya aşının etkinliğini artırmak için
eklenen alüminyum bileşiklerinin yan etkileri olabileceği öne sürülmüşse de yapılan bilimsel araştırmalarda bunun doğru olmadığı kanıtlandı. Buna
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rağmen son yıllarda özellikle çocuklara uygulanan
aşılarda timerosal maddesi tümüyle kaldırıldı.” H-36
“Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural… aşılarda alüminyum çok küçük miktarlarda var
olduğunu ve bu miktarın çocuklarda hiçbir zarara
neden olmadığını bildiklerini söyledi.” SÖ-4
“Modern tıp hala otizme neyin yol açtığını bilmiyor. Ama thimerosalin yapmadığı kesin. Aşılarda
2000’lerden beri thimerosal yok. Ama otizm artmaya devam ediyor.” H-1
“Danimarka’da 1991 yılından itibaren aşılardan tiyomersal kaldırılmış olmasına karşın otizmdeki artışın çok daha hızla devam ettiği görüldü.” S-69
“Aşı karşıtlarının en yaygın iddialarından biri aşı olmanın çocuklarda otizme sebep olduğu. Aşı karşıtlarının iddia ettiği bu görüşler tamamıyla bir efsane.”
S-21
“Sağlık Bakanlığı, aşılar ve otizm arasında bir ilişki
olup olmadığını araştırmak için pek çok araştırma
yapıldığını, bugüne kadar yapılan araştırmalarda
aşılar ile otizm arasında doğrudan bir ilişkinin saptanmadığını açıkladı.” S-71
“Andrew Wakefield isimli bir araştırmacının 1998
yılında saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan makalesinde, bizde KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) adıyla bilinen karma aşılarda kullanılan koruyucu maddelerin (civa) otizme sebep olabileceği öne
sürülüyordu. Bu araştırmanın tamamen sahtekârlık
eseri olduğu yıllar sonra ortaya çıktı, Lancet makaleyi tamamen geri çekti, Wakefield de suçlu bulundu
ve doktorluk lisansını kaybetti.” H-53
“(Prof. Dr. Çokuğraş)…. bizim ülkemizde bütün
aşılar cıvasız. Epeydir böyle. Peki otizm sayısında
bir azalma oldu mu? Hayır olmadı. Bu da doğrudan
ikisi arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor. Yapılan
bütün çalışmalar aşıların içindeki cıva ile otizm arasında olmadığını bize gösteriyor” şeklinde konuştu.”
SÖ-4
“(Prof. Dr. Ceyhan),” Bugün bütün uyguladığımız aşılar tek dozluk, civa falan yok içinde. Bunu bilerek
yalan söylüyorlar. Tek amaçları şöhret olmak ya da
ürünleri varsa onu pazarlıyorlar, kitaplarını satıyorlar,

muayenelerine daha çok hasta çekmek istiyorlar. İyi
niyet yok aslında.” değerlendirmesinde bulundu.”
SÖ-9
“Aşılarda çocuklar için zararlı madde yoktur eğer olsa
hiçbir ülke çocuklarına bu aşıları uygulamaz. Tartışılan maddeler olmuştur. Ancak hiçbirinin bilimsel olarak bir zararı olduğu kanıtlanmamıştır. Tam tersine
her zaman aşılamanın yararı kanıtlanmıştır.” H2
Aşılara karşı önyargıların neler olduğunu
ve bunların yanlışlığını açıklayan haberlere
yer verilmektedir:
“Bilim insanlarının, aşının güvenli olduğundan emin
olmadıkları söyleniyor ancak bu da tamamen yanlış.” S-21
“Aşı aleyhinde konuşanların ellerindeki deliller veya
var olduğunu ileri sürdükleri bilimsel veriler yeterli
ve güvenli değil.” H-79
“ENFEKSİYON Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan, aşı yaptırmayı reddedenlerin sayısının artışında probiyotiklerin “bağışıklık sisteminizi
güçlendirir, hastalıklardan korur” sloganının etkisini
belirterek, bu yanlışın düzeltilmesi gerektiği uyarısında bulundu.” H-81
Bazı dini inançların aşılamaya olumsuz etkileri olduğunu bildiren haberler görülmüştür:
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100
günlük eylem planında, ailelerin büyük bölümünün
“Domuz kanı var” gibi nedenlerle aşıyı reddetmeleri
nedeniyle sağlık alanında atılacak en önemli adımlardan biri olarak “yerli aşı” ilan edilmişti. Hükümet,
bu itirazları engellemek için “yerli aşı” üzerinde çalışırken, uzmanlar “zorunlu aşı” düzenlemesi gerektiğini savunuyorlar.” H-27
“(Türk Tabipler Birliği Yürütme Kurul üyesi Dr. Filiz
İncekara), Kaygılı olanlar dindar kesim. Türkiye’de
aşılar güvenilir.“SÖ-39
“(Kasapoğlu) Bazı aileler ‘içinde domuz kanı var, aşılar güvensiz, ‘helal sertifikası yok gibi gerekçeleriyle
çocuklarına aşı yaptırmamaya başladı.” S-69.
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4. Bilimsel olmayan aşı araştırma
çalışmaları ve medya etkisi
Aşı reddine neden olan araştırmalarının yanlılığı, bilimsellikten uzak oluşu, akademisyenlerin olumsuz söylemleri ve medyanın ne
denli etkili olduğuna dair haber içerikleri aşıya verilen önemi açıklamaktadır:
“Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir
bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan
açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda
az da olsa tereddüte yol açmaktadır.” S-9
“… Aşılara karşı kuşkulu yaklaşımlar 1998’de İngiltere’de Andrew Wakefield adlı bir cerrahın 12 çocukta karma kızamık, kabakulak, kızamıkcık aşısından sonra davranışsal gelişim bozuklukları ve otizm
geliştiğini gözlemlendiğini yayınlamasını takiben
yaygınlaşmıştı. ….. Dr. Wakefield’in aşılara karşı
veri üretmek üzere rakip firmalardan para topladığı,
rapor ettiği 8 çocuğun bir kısmının aşılamadan önce
zaten hasta olduğu ve bir kısmının da iddia edildiğinin tersine hiç hastalanmamış olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Dr. Wakefield’in İngiltere’de doktorluk
yapma hakkı elinden alındı.” H-36
“(Prof. Dr. Çokuğraş) Bilimsel bazı olmayan bilgiler
ortaya çıkıyor ve anneler bu reytingleri yüksek olan
televizyon programları nedeniyle maalesef bizlerin
başladığı tedavileri kesmekte, aşılanmaları yaptırmamakta. Çocukların sağlıklarıyla ciddi derece oynanmakta.” H-77
Medyada tanınan kişilerin söylemlerinin
ve bunların medyada yer alma şeklinin aşı
reddine sebep olan en önemli etkenlerden
biri olduğu şeklindeki haberler ise şu şekilde
örneklendirilebilir:
“2006 yılında çocuğuna otistik teşhisi konan Jenny
McCharthy isimli model, oyuncu ve TV programı sunucusu, o sıralar erkek arkadaşı olan ünlü sinema
oyuncusu Jim Carrey’in de katkısıyla bu aşı karşıtı
kampanyayı doruk noktasına taşıdı. …..… sonunda
en istenmeyen şey oldu; çocuklarına aşı yaptırma-

yan ailelerden bazıları çocuklarını kızamıktan kaybettiler….. Oklar Jenny McCharthy’ye çevrildi, o
da çıkıp ‘Ben aşı karşıtı değilim’ deyip işin içinden
çıktı.”H-53
“Tam 10 uzmanlık derneği, Prof. Dr. Canan Karatay’ın grip aşılarıyla ilgili, bilimsel olmayan iddiasına
karşı güç birliği yaptı.“ H-70
“Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de Prof. Dr.
Canan Karatay’ın aşı karşıtı sözlerine tepki gösterenler arasında.” SÖ-7
“…. son birkaç yılda dünyada ciddi bir aşı karşıtı
popülist hareket belirdi. Soner Yalçın gibi çok sayıda
yazar bu fikirleri Türkiye’de yaygınlaştırdı.”.S-2

5. Aşılamada hukuksal boyut ve
yasal düzenlemeler
Aşılamaya karşı hukuksal düzenleme yapılması gerektiği, mevzuat eksikliği olduğu, aşıların zorunlu olması gerektiğine dair haber
içeriklerine her üç gazetede de yer verilmiştir.
Aşılamanın yasal dayanakları, mevzuat eksikliğine bağlı sorunlar ve mahkeme kararlarının etkisine yer verilmiştir. Yargı kararlarına
karşı aşı taraftarı uzman görüşlerinin olması
olumlu içerikler olarak değerlendirilmiştir:
“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geçerli bir delil gösterilmedikçe devletin anne-baba rızası aramaksızın çocuklara zorunlu aşıları yaptırabilmesine karar verdi.”
S-69
“Anayasa Mahkemesi yetkilileri, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğine hükmetmişti.” H-26
“…zorunlu aşı için yasal düzenleme yapılmasını
isteyen AYM, Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’ndeki “kızamık aşısına” vize vermesi
dikkat çekti.” H-27
“Bilimin tüm toplumun aşılanması gerektiğini söylerken, mevzuat eksikliklerinin toplum sağlığını kişilerin insafına bıraktığını vurgulayan Dr. Özer, aile
hekimlerinin yanlış bilgilendirme sonucu aşı reddiyle
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karşılaşabildiğine işaret etti…, kanun koyucuların
da bir an önce üzerine düşeni yapmasını beklediklerini kaydetti.” H-66
“Doktorlar, Almanya’nın güneyindeki Ravensburg
bölgesindeki bir mahkemede alınan kararının “aşı
karşıtlarına” ve bilimsel gerçekleri temelsiz bir şekilde sorgulayarak kamu sağlığını tehlikeye atan
kişilere karşı kazanılmış önemli bir zafer olduğunu
belirtti.” H-95
“TBMM’ye sunulan teklif uyarıca bazı hastalıklar için
zorunlu olması gereken aşıyı yaptırmayan ya da velisi bulunduğu çocuğun aşı olmasını engelleyenlere,
bir yıla kadar hapis cezası verilecek… Türk Ceza
Kanunu’nda değişiklik içeren bu teklifte zorunlu
aşıların uygulanmasını reddederek kendisinin velisi
bulunduğu kişi ya da kurum yetkilisi olarak sorumlu
olduğu veya vasisi olduğu kısıtlının aşılanmasını engelleyen ve toplumun zorunlu aşıya güvenini sarsacak davranışlarda bulunan kişilerin cezalandırılması
amaçlanmıştır.” SÖ-10
“Somut olayda çocuğa uygulanacak aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu birey olarak korumak ve
toplum sağlığı açısından gerekli olan Sağlık Bakanlığınca belirlenen ‘genişletilmiş bağışıklık programı’
uyarınca yapılması zorunlu aşılardan olduğu görülmektedir. Böyle bir durumda çocuğun yasal temsilcileri uygulanacak aşı ile ilgili olarak aydınlatıldıkları
halde, hiç bir haklı gerekçe ileri sürmeksizin buna
rıza göstermiyorlarsa çocuğun menfaatine aykırı
olan bu tavra hukuki sonuç bağlanamaz. ……. salt
ana ve babanın rıza göstermedikleri gerekçesine
dayanılarak talebin reddi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.05.2015
tarih, E. 2014/22611, K. 2015/9162)” SÖ-35

ren haberler aşıya karşı olumlu haberler arasında değerlendirilmiştir:
“(Uzman Dr. Sızmaz) Aşılanma çocukların hakkıdır
ve bu hak ellerinden alınmamalıdır. Ayrıca aşılar ve
koruyucu hekimlik konusunda hassas davranmak
biz hekimlerin de sorumluluğu.”S-68
“(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi), En değerli varlığımız
olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat
bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir
gelecek sunabilmek için en emin yol aşıdır.” S-71
“Aşıyla önlenebilir hastalıklardan örülmüş bir ortamda doğmak ve büyümek her çocuğun hakkıdır.
Aşıların kimlere ne zaman uygulanacağı ve aşı yapılmaması gereken kişiler gibi tıbbi özellikler Sağlık
Bakanlığının ilgili mevzuatında ayrıntılı bir biçimde
tanımlanmıştır. Basında yer aldığı gibi toplumun
tamamının yararına bazı kişilerin feda edilmesi söz
konusu değildir. Tam tersine bu çocukların korunması için toplumda aşılama oranının yüksek olması
bir garantidir.” H-86
Anne-babanın aşı reddinde bulunması,
çocuğun yüksek yararının ihlal edilmesi olarak değerlendirilmektedir. Mevcut halde aşı
yaptırmanın zorunlu olmaması ve aşı kararının anne-babada olması doğru bulunmamakta ve çocukların korunması gerektiği vurgulanmaktadır:
“….… hem yasalar, hem etik kurallar hem de çocuk
hakları, ailelerin çocuklara ilişkin kararları verebileceğini, ancak bu kararları verirken çocuğun yüksek
yararını gözetmekle yükümlü olduğunu söyler.” S-49

“(Prof. Dr. Önder Ergönül), Daha önce çokça yapılan
çalışmalarla gösterildi. Buna karar verecek mekanizma yeri yargı değildir. Bilim otoriteleridir. Bilim
otoritelerinin görüşü alınır.” H-31

“Aşıda anne-babanın rızası şart değil Yargıtay 2’inci
Hukuk Dairesi’nin yakın zamanlı bir kararında aşı
hakkında aydınlatıldıkları halde hiçbir haklı gerekçe
taşımaksızın aşıya rıza göstermeyen anne-babanın
tutumu, çocuğun üstün yararı gözetilerek çocuğun
menfaatine aykırı bulundu.”H-36

Aşının çocuğun sağlık ve yaşama hakkı
olduğunu ve bu kararı verenlerin bu hakkın
önemine uygun davranması gerektiğini bildi-

“….Toplumun en değerli bireyleri olan çocukların
sağlığını doğrudan etkileyen ‘zorunlu aşıların’ yapılması kararı, bu konunun toplum sağlığı ve kendi
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çocuğunun sağlığı açısından önemini yeterince kavrayamamış olabilecek ebeveynlere bırakılmaması
gerekmektedir.” H-67
“(Bakan Müezzinoğlu), Bireyin hakkı toplumun haklarını, sağlıklı geleceğini bozuyorsa burada karar
toplumu ve diğer bireyleri koruma yönünde olacaktır.
Anayasa Mahkemesi keşke bilim kurumlarının görüşünü alarak karar verseydi. Birey hakları önemli ama
toplumun hakları onun önünde.” H-113
“Aşıyla önlemeye çalıştığımız hastalığın tamamen
yok edilebilmesi için aşısız birey kalmamasını hedefleyen aşı programlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Hal böyle iken toplumun en değerleri bireyleri olan
çocukların sağlığını doğrudan etkileyen ‘zorunlu aşıların’ yapılması kararı, bu konunun toplum sağlığı ve
kendi çocuğunun sağlığı açısından önemini yeterince kavrayamamış olabilecek ebeveynlere bırakılmaması gerekmektedir.”SÖ-11
Aşılamada yasal düzenlemeye giden ve zorunlu aşıların yapılmasını sağlamak için yasal
düzenlemeler yapan ülkelerle ilgili haber içerikleri görülmektedir:
“Fransa’da bebek ve okul çağındaki çocuklara mevcut durumda çocuk felci, tetanos ve difteriye karşı
aşıların zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Buzyn,
“2018’den itibaren tüm çocuklara kızamık, boğmaca, kabakulak ve hepatit B gibi hastalıklarla savaşı
artıracak 11 farklı aşı zorunlu hale getirilecek.” S-61
“Almanya Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, aşı
yaptırmak istemeyenlere karşı sert önlemler içeren
bir yasa tasarısı hazırladı. …….. yasa tasarısı, yuva
sahiplerine, çocuklarına zorunlu aşı yaptırmayan ve
aşıyla ilgili bilgilendirme toplantılarına katılmayan
ebeveynleri yetkililere bildirme zorunluluğu getiriyor.
Tasarı yasalaşırsa, bebeklerine ve çocuklarına zorunlu aşı yaptırmayan ebeveynlere 2 bin 500 Euroya
kadar para cezası verilmesini öngörüyor.” H-.68
“İtalya’da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa
onaylandı. İtalya’da parlamentoda kabul edilen yasayla çocuklara okula yazılabilmeleri için aşı zorunluluğu geldi…” H-93

6. Aşı reddine karşı alınan önlemler
Aşı reddine karşı alınan tedbirler, yapılması
gereken çalışmaları içeren haberler, olumlu
haberler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Aşı reddine karşı yapılması gereken eğitimler
ve farkındalık çalışmaları olumlu haberler
arasında ilk göze çarpanlardır:
“Aşı konusunda artık ciddi bir bilinçlendirme şart.
Çünkü Türkiye’de zorunlu aşılama yok. Belki artık
zorunlu aşı uygulaması tartışılabilir. Aşının aleyhinde
insanlar her yerde konuşamamalılar. İnsanların artık
bu sorumluluğu hissetmeleri lazım.” .S-11
“Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının
23 bine ulaşması üzerine bilinçlendirme çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı özel ekip kurdu.” H-26
“Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ‘Dünya Aşı Haftası’nda aşılama ve aşıyla korunulabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik düzenledi.”
H-41
“Sağlık Bakanlığı, zorunlu aşıların kanıtlanmış faydalarını, aşıların hayat kurtardığını, buna karşılık aşı
karşıtı iddiaların bilimsel temelden tümüyle yoksun
olduğunu daha kuvvetli biçimde anlatmalı.” H-53
“(10 uzmanlık derneği yayınladıkları ortak bildiride),
Kendini hekim olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızı söylemlerini bilimsel verilere dayandırmaya,
medya kuruluşlarını da topluma doğru mesajları
ulaştırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”
H-70
“Aşı reddindeki artış ve aşı konusunda doğru ve
sağlıklı bilgilendirme yapmak amacıyla harekete
geçen Bakanlık, “asi.saglik.gov.tr” adıyla bir web
sayfası oluşturdu.” SÖ-12
“(Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş), ….Aşı
reddinde bulunulan iller ve sebeplerini araştırıyoruz.
Burada sağlık okur-yazarlığı konusunda da önemli
sorunlar olduğunu görüyoruz.” H-71
“Hermann çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin
aşının olası yan etkilerinden çekindiğini belirterek,
“Bu ebeveynlere ulaşmak için bilgilendirme kampanyası açmamız gerekiyor. Çünkü onlar sadece
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kendi çocuklarının hayatını tehlikeye atmıyor. Diğer
çocukların hayatını da tehlikeye atıyorlar.” ifadesini
kullandı.” H-75

li olarak değerlendirilmektedir. Günümüz modern
teknolojisi ile üretilen aşılarda yan etki olasılığı yok
denecek kadar azaltılmıştır.” H-89

” …sağlıklı çocukların yetişmesi için aşı ile bağışıklamanın ebeveyn olarak bilincinde olmalı ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl gereklilikler
doğrultusunda güncellenen ulusal aşılama programlarının uygulanmasında toplumun en küçük yapı
taşı olan bireyler olarak yardımcı olmalıyız.” SÖ-1

“Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım
aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir.” S-9

“Ülkemizde Hepatit B ve Hepatit A aşısı etkili şekilde uygulanıyor. Hepatit B ve genelde tüm aşı karşıtı
kampanyalar konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor.” SÖ-5
Aşıların modern teknolojik üretim süreçlerinden geçtiği ve güvenilir olduğu, aşı üretimi,
aşıda teknoloji ve yatırımlarla ilgili haberler
aşının güvenliği açısından önyargılara yanıt
olarak değerlendirilmiştir:
“Büyük yatırım ve deney süreçleriyle üretilen bu yenilikçi aşılar, insan sağlığının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine, böylelikle de ülkelerin
kalkınmasına destek sağlıyor. Bugünün aşı teknolojisi sayesinde, yüzyıllar boyunca insanlığın kabusu
haline gelen mikropların yol açtığı enfeksiyonların ve
bulaşıcı hastalıkların büyük çoğunluğu, artık tehdit
halini almadan önlenebiliyor.” S-41
“Ülkemizde kullanılan aşılar, uluslararası referans
laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan ‘İyi
Üretim Prosedürleri’ kurallarına uygun olarak üretilmektedir.” H-32
“(Prof. Dr. Alpar) Günümüzde aşılar genellikle hastalık yapma özellikleri giderilmiş veya öldürülmüş
mikroplar ya da mikrop hücrelerinin parçaları kullanılarak üretiliyor. Bunun sonucunda modern aşıların
hem koruyucu etkinlikleri çok arttı hem de yan etkileri çok azaldı”.H-36
“( Prof. Dr. Özgül Kısa), Lisanslı bir aşı, kullanılması
onaylanmadan önce pek çok aşama da titizlikle test
edilmektedir. Kullanılmaya başladıktan sonra düzen-

“Bilim insanları, böylece tek bir iğne ile çok sayıda
çocuk hastalığını önleyen aşıların yapılabileceğini,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde aşılara erişimin
kolaylaşacağını belirtiyor.” S-55
“(TTB), Aşılarla ilgili kanıtlanmış hiçbir ciddi yan
etki yok. Aşı yapılması, kişinin ya da ebeveyninin,
bilimsellikten uzak, kanıtlanmamış bilgiler ve yanlış
inançlar doğrultusunda aldığı keyfi kararlarına bırakılmamalıdır” H-26
“Aşıların günümüzde, tıp girişimleri arasında en
yüksek etki ve en düşük yan etki oranına sahip uygulamalar olduğu söylenebilir.” H-36

7. Aşılama Çalışmaları
İncelenen gazetelerde yerel ve bölgesel aşılama çalışmaları, göçün ve aşı karşıtı söylemlerin aşılama üzerine etkisi sıklıkla yer almaktadır.
Yapılan aşılama çalışmaları ve çeşitli illerde yapılan etkinliklere ve aşı ile ilgili yapılan
olumlu açıklamalara haberlerde yer verildiği
görülmektedir:
“Türkiye’de neredeyse yok olma aşamasına gelen
fakat son aylarda tekrar hortlayan kızamığa karşı aşı
seferberliği başlatıldı.“S-22
“Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 5 yaş altı çocuklarınızda aşı takvimine ya da
aşı kartına göre eksik aşılı çocuğunuz varsa mutlaka aile hekimlerinize başvurmanız gerekmektedir.”
H-47
“(Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr.Mustafa Kasapoğlu), aşı uygulamalarının amacının hassas yaş
gruplarına aşı ile önlenebilir hastalıklara yakalanmadan önce ulaşıp onları bağışık hale getirerek, bu
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hastalıklara yakalanmalarını ve bu hastalıklardan
doğabilecek sakatlık ve ölümleri önlemek olduğunu
ifade etti.” H-48

ma, yurt dışından Türkiye’ye gelmiş olan hangi ülke
vatandaşı olursa olsun 0-5 yaş grubu çocuklarına
yönelik.” S-70

“(Kasım Çetin), Aşı haftası uygulamasının amacı öncelikle eksik aşılı ya da aşısız bebek ve çocuklara,
anne adaylarına ulaşılarak aşılarını tamamlamak,
tüm vatandaşlarımızı konu hakkında bilgilendirmek
ve aşılama hizmetlerini talep eder hale getirmektir.”
H-72

“Dünyada göçmenlerin ve mültecilerin önemli sağlık
sorunlarına neden olduğunu kaydeden Dr.Mustafa Kasapoğlu, “Bunların başında, aşı ile önlenebilir
hastalıklarda artış olması ve bazı elimine edilmiş
hastalıkların yeniden görülmesi gelmektedir.” H-48

“10. Avrupa Aşı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Sidar Altundağ, Genişletilmiş Bağışıklama
Programı kapsamında yürütülen hastalık kontrol
programlarının stratejileri konularında sağlık personelinin duyarlılıklarının arttırılması, toplumun aşılama ve aşı ile korunulabilir hastalıklar konusundaki
farkındalığının artırılması ve bilgilendirilmesi, öncelikle 5 yaş altındaki eksik aşılı çocukların aşılarının
tamamlanması ve erişkinlerde aşılanma talebinin
artırılması amaçlandığı bu haftanın ‘Aşı haftası’ olarak belirlendiğini ifade etti.”.H-78
“Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı özverili çalışmalar ile 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında ilçedeki aşı uygulama çalışmalarında büyük
başarı elde edildi…Okullarda ulaşılamayan çocuklar için ev ev gezilirken, okullar tekrar ziyaret edildi
ve aşılar tamamlandı. Engelli öğrenciler için evlerine
ulaşılarak aşıları yapıldı.” S-17

8. Göç
Suriye’den göçün aşılama çalışmaları üzerindeki etkileri ve salgın hastalıklarda artışa neden olduğunu anlatan haberler gazetelerde
önemli yer tutmaktadır:
“Suriye’deki iç savaş nedeniyle aşılama yapılamadığı için çocuklarda çocuk felci hastalığı görülme
riskine karşı başlatılan kampanyanın ikinci tur çalışmaları da tamamlandı…..(Hatay Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki), Çocuk felci vakalarından
dolayı ülkemizde de herhangi bir risk söz konusu
olmaması için bu kampanya başlatıldı. Aşıyı sadece Suriye vatandaşıyla da kısıtlamıyoruz. Bu çalış-

“Suriyeli sığınmacıların beraberinde getirme olasılığı
bulunan çocuk felcine karşı İstanbul’un 6 ilçesinde,
0-59 aylık bütün çocuklara dün polio (çocuk felci)
aşısı yapılmaya başlandı.” H-55
“Türkiye, uzun süredir övünüyorduk ama dış ülkelerden göçler nedeniyle her an tetikteyiz. Suriye’de
çocuk felcinin hortladığını ve ülkemize de sıçramasından korkuyoruz. Etrafımızdaki savaşlar nedeniyle
insanların ülkemize göç etmeleri, kızamık vakalarının artmasına yol açtı.” H-77
“(Bakan Müezzinoğlu), Mültecilere, gerek sınırdan
kontrollü olarak girdikleri anda gerekse kamplara
giriş yapıldığı andan itibaren kızamık aşılaması ve
yerleşik yaşama geçilmesi sonrasında diğer rutin
aşılar uygulanmaktadır.”H-96
“Son yıllarda sürekli göç alan ülkemizde, toplumumuzdan silinmiş olan bulaşıcı hastalıklarla tekrar
karşılaşmaya başlıyoruz. Birey ve topluma bu hastalıkların bulaşışının önlenmesi ancak ve ancak aşı ile
mümkündür.” H-102
“Sağlık Bakanlığı göçmen çocukların aşılanmasında
yüksek bir orana ulaştı. Ancak bu kişiler sabit değil,
sürekli şehir değiştiriyorlar ve onların yerine sürekli
aşılanmamış yeni bir grup geliyor. Dolayısıyla bu çocuklarda da aşılanmama oranı artarsa, diğer çocukların sağlığını etkileyecektir.” SÖ-8

Aşıya Karşı Olumsuz İçerik Taşıyan
Yazılar
2014 -2018 yılları arasındaki beş yılda üç gazetede çocuk aşıları ile ilgili olumsuz içerik
taşıyan yazıların değerlendirilmesi iki başlıkta sunulmuştur. İlk bölümde olumsuz içe-
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rik taşıyan yazıların manşet ve içerikleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise yazılar
gruplandırılarak örnekler sunulmuştur.

1. Olumsuz içerik taşıyan yazıların
manşet ve içerikleri

“Anayasa Mahkemesi Kararı”
Aşı ile ilgili mahkeme kararları ya da hukuksal durum ile ilgili yazıların manşetleri ve
haberin kapsamı aşağıda açıklanmıştır. Bu
yazıların en büyük bölümünde Anayasa mahkemesinin aşı ile ilgili kararının yer aldığı görülmektedir.
• “Anayasa Mahkemesi kararı: Zorla aşı olmaz” (H-18): Çocuk aşıları ile ilgili yüksek
mahkeme kararlarına yer verilen haberde
aşıların hukuki olarak zorunlu olmadığı,
ebeveyn rızası olmadan çocuk aşılarının
yapılamayacağından söz edilmektedir.
Herhangi bir uzman görüşüne yer verilmeyen haber aşılama konusunda olumsuz
etki oluşturabileceği için önemli görülmektedir.
• “Anayasa Mahkemesi’nden aşı kararı” (H61): Çocuğuna aşı yaptırmak istemeyen bir
ailenin anayasa mahkemesine açtığı dava
ve sonuçlarının anlatıldığı haber hukuksal olarak aşıların bir dayanağı olmadığına
vurgu yapmakta ve aşılamayı destekleyen
bir uzmanın görüşüne yer vermemektedir.
• “Anayasa Mahkemesi’nden aşı ve topuk
kanı kararı” (S-1): Haberde zorunlu aşılarla ilgili yasal dayanak olmadığı yönünde verilen mahkeme kararı yer almaktadır.
Zorunlu aşıların uygulanmasının çocuğun
maddi -manevi varlığının korunmasına
karşı hak ihlali olarak görüleceği açıklanmaktadır. Mahkeme kararlarının yorumlanarak yazıldığı haberde herhangi bir uzman görüşü de yer almamaktadır.

• “Anayasa mahkemesinden zorunlu aşı kararı” (S-18): Herhangi bir uzman görüşüne
yer vermeyip mahkeme kararlarını yayınlayan ve çiçek aşısı dışındaki aşıların yasal
olmadığını belirten bir yazıdır.
• “AYM’den ‘aşı’ kararı” (SÖ-42): Çeşitli gerekçelerle çocuğuna aşı yaptırmayan ailelerle ilgili Yargıtay ve Anayasa Mahkemelerinin verdiği kararlara yer veren haberde
aşılara ilişkin tutumu olumsuz olarak etkileyebilecek unsurlar olduğu düşünülmektedir. Buna karşın haberde zorunlu aşılara
karşı yasal düzenleme yapılması gerekliliğini belirten sözlere yer verilmesi ise yazının aşı açısından olumlu tarafı olarak değerlendirilebilir.
• “Son karar: Zorunlu aşı yasak, topuk kanı
alınması serbest” (H-22): Haberde yenidoğan bebeklere yapılan aşılar ve topuk kanı
alınması ile ilgili mahkeme kararlarına yer
verilmektedir. Mahkemenin çocuklara yönelik zorunlu aşılarının uygulanmasının
hak ihlali olduğuna ve topuk kanı alınmasının ise ihlal sayılmayacağına dair kararının uzman görüşüne yer verilmeden aktarılması aşılara karşı olumsuz düşünceleri
artıracağı şeklinde değerlendirilerek olumsuz bulunmuştur. S-1 de yer alan haber
aynı içeriği taşımaktadır.
• “Savcının Hukuk Zaferi” (S-60): Yazıda çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ebeveynin aştığı dava ve hukuksal süreç ayrıntılı
olarak anlatılmaktadır. Haberin alt başlıklarında savcının bilimsel savunma yaptığı, aşıların yararından çok zararı olduğu,
aşıların risklerinin ve içeriklerinin anlatılmadığı, mevzuatta yerinin olmadığı vurgulanarak hukuksal süreç yer almaktadır.
Haberde herhangi bir uzman görüşüne ya
da karşı görüşe yer verilmemesi nedeniyle
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aşı reddi konusunda etkili olacağı düşünülmüştür.
• “Tıp Dünyasında Aşı tartışması” (S-64):
Yazıda S-60’da hukuk zaferi olarak yorumlanan mahkeme kararından söz edilmektedir. Davacı babanın savunmasında aşının
otizme neden olduğu, içeriğinde alüminyum ve civanın olduğu, beyin hasarı yaptığı ve gerçeklerin açıklanmadığı gibi aşıya
karşı ifadeler yazılmış ancak farklı bir görüşe yer verilmemiştir.
• İkiz bebeklerine “aşı yaptırmayan savcının
hukuk zaferi” (H-4): Çocuklarına zorunlu
aşıları yaptırmayan Hüseyin Ayyayla adlı
savcının savunmasının ayrıntılarını içeren ve mahkeme kararlarını hukuk zaferi
başlığı ile veren haber olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Haberin alt başlıklarında
savcının savunmasının bilimsel araştırma
ve verilere dayandığı vurgulanmakta ve
aşıların tespit edilmiş birçok zararının olduğu, otizme yol açtığı, aşıların risklerinin
ve içeriklerinin anlatılmadığı, mevzuatta
yerinin olmadığı ve firmaların aşı araştırmalarını yönlendirdiği iddialarının yer aldığı hukuksal süreç anlatılmaktadır. Bu haberin benzer bir yazı olan S-60’dan farkı ise
sonunda Tabip Odası Başkanının aşılarla
ilgili olumlu görüşlerine yer vermesidir.
• “Suçiçeği ve kuduz aşısı dışında hiçbir aşı
hukuken zorunlu değildir” (H-5): Bir hukuk
fakültesi öğretim üyesinin açıklamalarına
yer verilen yazıda aşıların hukuken zorunlu olmadığı, rıza boyutuyla ele alınması gerektiği anlatılmaktadır. Kanuni zorunluklar
dışında kişinin vücut dokunulmazlığı hakkı olduğunu aksi takdirde suç olarak değerlendirileceğine yer verilen haber aşı karşıtı
düşünceleri destekleyeceği düşüncesiyle
olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

• “Yargıtay’dan yüzbinlerce anne-babayı
ilgilendiren ‘zorunlu aşı’ kararı” (H-33):
Çocuğuna zorunlu aşıları yaptırmayan bir
çiftin hukuki sürecini anlatan haberde Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesinin zorunlu
aşıların hak ihlali olduğu şeklindeki kararına dayanarak aileyi haklı bulduğu anlatılmaktadır. Kararın emsal olduğunun belirtildiği ve uzman görüşüne yer verilmeyen
haberin aşı reddine neden olacak olumsuz
mesaj içerdiği düşünülmüştür.
• “Yargıtay’dan aşı kararına ikinci ret” (H101): Yazıda çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ailelere emsal niteliğinde olduğu
belirtilen zorunlu aşılara karşı Yargıtay kararları yer almaktadır.
• “Yargıtay’dan bebeklerine aşı yaptırmayan
baba kararı” (H-110): Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çocuklarına aşı yaptırmadığı için koruma tedbiri alınması talebiyle başlayan ve Yargıtaya uzanan hukuksal sürecin anlatıldığı bir yazıdır. Çocukların ebeveyni olan savcı Hüseyin Ayyayla’nın
savunmasını içeren haberin ayrıntıları çocuk aşılarına karşı olumsuz mesajlar içermektedir. Ayrıca haberin sonunda başka
bir ailenin aşıya karşı yürüttüğü hukuksal
süreçte bu davanın emsal olacağını belirtmesi yine aşılama çalışmaları için olumsuz
olarak değerlendirilmiştir.
• “Zorla aşı olmaz kararı” (H-111): Haberde Hatay’da çocuğuna aşı yaptırmak istemeyen bir ailenin hukuksal süreci anlatılmakta ve Yargıtay’ın aileyi haklı bulması
yer almaktadır. Ayrıca İzmit’te meydana
gelen; aşılarda domuz kanı, köpek böbreği,
maymun böbrek hücreleri olduğunu öne
sürerek, 1,5 yaşındaki çocuğuna aşı yaptırmayan bir babanın açtığı davanın çok tartışıldığı ve bebekle ilgili koruyucu ve destek-
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leyici tedbir kararı alındığı bilgisi de yer almaktadır. Buna benzer mahkeme kararları
her ne kadar aşılarla ilgili hukuksal bir boşluk olduğunu gösterse de aşıların sağlığa
olumlu etkileri ile ilgili uzman görüşleriyle
desteklenmemesi aşı yaptırmak istemeyen
aileleri teşvik edeceği düşüncesiyle aşı karşıtı haberler olarak değerlendirilmektedir.
• “Aşıda yasal tartışma” (H-60): Aşılamanın
kanuni dayanağının olmadığını ve çocukların ailenin rızası olmadan aşılanamayacağının verildiği haberde hem hukuksal
olarak rızanın şart olduğu hem de tıbbi
olarak aşının yararlarını anlatan uzman
görüşleri yer almaktadır.
• “Ordu’da 11 hâkim ve savcıdan 10’u tutuklandı” (H-100): Haberin başlığı tamamen
aşı dışı iken içeriği aşıya karşı sürdürülen
hukuksal süreçten bahsetmektedir. Başka
bir nedenle tutuklananlar arasında çocuğuna aşı yaptırmak istemeyen savcının olduğu haber aşı ile ilgili olumsuz mesajlar
içermektedir.

“Otizm, endüstriyel tıp ve karışan zihinler”
Aşı ve otizm ile ilgili yazıların manşetleri aşağıda sıralanmıştır. Bu yazıların büyük bölümünde aşı karşıtı çalışmaları olan Robert De
Niro’nun adının geçtiği görülmektedir.
• “Robert De Niro gazetecilere para teklifinde
bulundu” (SÖ-45): Oğlunun aşı yüzünden
otizme yakalandığını öne sürerek aşı ile
otizm bağlantısını ortaya koyacak gazetecilere ödül teklif eden Robert De Niro ile ilgili
habere yer verilmektedir. Aynı haber iki gazetede de (S-50 ve H-9) yer almıştır.
• “Robert De Niro’dan medyaya 100 bin dolar
ödül teklifi” (H-9)
• “Robert De Niro medyaya ödül verecek”
(S-50)

• “Robert De Niro otizmli oğluyla ilgili konuştu” (H-8): Robert De Niro’nun oğlunun aşıya bağlı olarak otizmli olduğu düşüncesine
yer verilen yazıda aşı karşıtı olarak tanınan Andrew Wakefield’ın yönetmenliğini
üstlendiği Vaxxed adlı filmin De Niro’nun
kurucusu olduğu festival kapsamından yoğun eleştiriler nedeniyle çıkarıldığı bilgisi
de yer almaktadır. Haberin bir kısmında
aktörün hastalıklardan korunmak için çocuk aşılarına karşı olmadığını ancak yine
de aşılarla otizm bağlantısı olmadığını ileri
süren araştırmalara kuşku ile baktığı sözleri yer almaktadır. Bu yaklaşım aşılara karşı
olumsuz içerik olarak değerIendirilmiştir.
Aynı içerikte haber S-7 de görülmektedir.
• “Ünlü aktör otizmli oğluyla ilgili konuştu”
(S-7)
• “Otizm bilim ve endüstri” (S-19): Yazıda
dünyada otizmin yıllar geçtikçe arttığı ve
bunun nedeni olarak çocuk aşılarını gösteren çalışmaların engellendiği iddia edilmektedir. Aşıların otizme yol açtığı tezini
savunan ve bunu Lancet de yayınlayan bilim adamı Dr. Wakefield’in meslekten atıldığını ancak çalışmasında öne sürdüğü civanın daha sonra aşılardan çıkarılmasının
manidar olduğunu söylemektedir. Haberde ayrıca karma aşılar ve otizmle ilgili bilimsel çalışmalar yapan bir bilim adamının
devletten daha güçlü olarak tanımlanan
ilaç şirketleri tarafından tepki çektiğini ve
bunun ardından şüpheli bir şekilde ölümü
de anlatılmaktadır.
• “Otizm ve aşı konusunda bilimsel kanıt
yok” (H-103): Yazıda otizm sebepleri arasında (ispatlanmamış da olsa) aşıların olduğu ifadesinin olması aşı için olumsuz
olarak değerlendirilmiştir.
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• “Otizm, endüstriyel tıp ve karışan zihinler”
(S-52): Batıda aşı karşıtı lobinin güçlü sosyal dayanakları olmasına rağmen bilimsel
yanının zayıf olduğunu belirten haber bu
yanıyla olumlu görülmüştür. Yazıda otizm
sebepleri ve tedavisiyle uğraşan bilim adamının şüpheli ölümüne yer verilmesi ve
bunun ilaç endüstrisinin toplumsal gücüne dayandırılması aşı açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir.

•

“Aşının yan etkileri”
Aşı yan etkisi ile ilgili yazıların manşetleri
aşağıda sıralanmıştır. Bu yazıların büyük bölümünde aşı sonrası meydana gelen ölüm haberlerinin yer aldığı görülmektedir.
• “Bayat aşı Berat’ı yatağa bağımlı hale getirdi” (H-73): Haberin tamamı kızamık aşısı
yapıldıktan sonra yatağa bağımlı hale geldiği iddiasında bulunan ebeveyn söylemlerinden oluşmaktadır. Haberin doğrulanmadığı uzman görüşüne yer verilmediği
ancak ailenin iddiasını başlıkta ortaya koyan haber aşıya karşı olumsuz olarak görülmüştür.
• “Hepatit B aşısının yan etkileri” (S-29):
Herkesin Hepatit B aşısı yaptırması gerekmediğinden söz edilen yazıda, aşının yan
etkilerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı
görülmektedir. Aşının gereğinden fazlasının yapılmasının firmaların ticari endişesinden kaynaklandığı da belirtilen haberde
olumsuz etkilerinin tüm haberi oluşturduğu görülmekle birlikte Hepatit B aşısının
her yıl binlerce hayat kurtardığı sadece
başlangıçta bir cümle ile yer almaktadır.
• “UNICEF ve DSÖ’den ‘aşı’ açıklaması” (H109): Yazıda, İdlib‘de (Suriye) kızamık aşısı
kampanyasında ölen çocuklar nedeniyle

•

•

•

•

aşılamanın durdurulduğu ve nedenin araştırıldığı ifadesi çocukların aşıdan ölmüş
olabileceği sonucu olumsuz bir yaklaşım
olarak değerlendirilmiştir. Ancak yazıda
olumlu bir şekilde aşılama çalışmalarının
öneminden de bahsedilmektedir.
“Aşıda yabancı madde şüphesi” (S-59): Yazıda Suriye de yapılan aşılama çalışmasında 15 çocuğun ölümünün sebebi anlatılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yanlış
ilaç yapılması sonucu öldüğü açıklamasına
rağmen çocuklarla ilgili haber aşıya karşı
güvensizlik mesajları içermektedir.
“Aşı faciası, 2 bebek öldü” (S-66): Yazının
başlığı aşı karşıtlarının iddialarını destekler niteliktedir.
“Aşı ölüm getirdi!” (SÖ-23): Aşı yapıldıktan
sonra öldüğü iddia edilen bebekle ilgili haberin başlığı aşıyla ilgili olumsuz ifade taşırken yazıda bu iddiaların doğru olmadığını ifade eden uzman görüşüne yer verilmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir.
“Aşı sonrası öldüğü iddia edilen bebek toprağa verildi” (H-43): Antalya da bir çocuğun aşıdan sonra hayatını kaybettiği iddiasına yer veren haber içeriği sadece ailenin
iddialarını taşımakta ve uzman görüşüne
yer verilmemektedir.
“Bünyamin aşıdan sonra öldü’ iddiası”
(H-44): H-43 ile aynı içeriği taşımaktadır.

“Aşı karşıtlarının sayısı artıyor”
Bunların dışında aşı ile ilgili olumsuz yazıların başlıklarında aşı karşıtlığı, bunu destekleyen yazar ve akademisyenlere yer veren haberler yer almaktadır.
• “Alaşehir’de aşı olmayan çocuk kalmadı”
(S-17): Haberin hem başlığı hem de içeriği
olumlu olmasına rağmen yazıda bir yetkili
sağlık görevlisinin aşı yaptırmamanın aile-
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•

•

•

•

•

ler için bir hak olduğunu açıklaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
“Aşı karşıtlarının sayısı artıyor” (S-53):
Aşı karşıtlığının günümüzdeki artışına ve
bunun yol açtığı salgın hastalıklara dikkat
çeken haber bu yönüyle olumlu ancak aşı
karşıtlarının gerçek dışı iddialarına ve bu
iddiaların bilinçli olduğu ifadesine yer vermesi bakımından olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
“Aşı yalanı” (SÖ-6): Köşe yazısında Soner
Yalçın aşı reddini neredeyse hiç kuşku bırakmayacak derecede destekler görünmektedir. Yazıda çocuklara yapılan aşıların
sorgusuz yapıldığı, aşıda yasal bir zorunluluk olmadığı, aşının küresel şirketler tarafından yönetildiği anlatılmaktadır. Ayrıca
aşıların yan etkilerinin anlatıldığı araştırmalar ve filmlerin engellendiği düşüncelerinin de yer aldığı yazıda uzman görüşüne
ise yer verilmemiştir.
“‘Çocuğunu aşıya getir’ diyen doktorlara
sinirlenip, terör estirdi” (SÖ-37): Değişik
gerekçelerle aşıya karşı olduğu için çocuklarını aşılatmayan bir ebeveynin şiddet
davranışı haberi yer almaktadır. Aşılama
çalışmalarına önem veren sağlık personeli haberin olumlu yanını oluştururken aşı
karşıtı iddialar olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
“Prof. Dr. Canan Karatay: Grip aşısı tehlikeli! AŞI VURULMAYIN” (S-39): Beslenme
ve kolesterol ile ilgili açıklamaların da yer
aldığı haberin aşılarla ilgili bir başlıkla sunulduğu görülmektedir.
“Troller aşı konusunda bilgi kirliliği yaratıyor” (SÖ-2): ABD’de yapılan bir araştırma
sonuçları hakkında bilgiler veren haber,
aşılara karşı güvenin sarsılmasına neden
olan sosyal medya mesajlarının olumsuz

etkilerinden bahsetmektedir. Bu tür hesapların ülke güvenliğini olumsuz etkilediği ve
toplumu bölmeye çalıştığı vurgusu aşılamaya karşı olumlu içerik olarak görülmüşse de İtalya da yapılan yasal düzenlemeyle aşılardaki zorunluluğun kaldırılması
olumsuz mesaj olarak değerlendirilmiştir.

2. Olumsuz Yazıların Kapsamı ve
Örnekler
Aşı ile ilgili gazetelerde yer alan olumsuz yazıların kapsamı gruplara ayrılarak aşıda hukuksal boyut etkisi, aşı içerikleri ve olumsuz
etkileri, aşıda medyanın olumsuz etkisi ve aşı
araştırmalarının yanlılığı temaları ile sunulmuştur.

Aşıda hukuksal boyut etkisi
Aşıda olumsuz yazılar dayanağını çoğunlukla
mevzuat eksikliği, zorunlu aşılarda yasal düzenleme olmaması nedeniyle verilmiş mahkeme kararlarından almaktadır. Aşı karşıtı
haberler arasında çocuk aşılarında anne baba
rızası olması gerektiğine yer veren haberlere
ve aşı karşıtı ebeveynlerin açtıkları davalara
ayrıntılarıyla yer verildiği görülmüştür. Çocuk
aşılarında ebeveyn rızasının olması gerektiğini savunan ve mahkeme kararlarını destekleyen akademisyen görüşlerine yer verilmektedir:
“AYM’nin ilke kararı ışığında, yasal bir düzenleme ile
kısıtlama getirilmediği sürece anne-baba rızası olmadan mahkeme kararıyla bile olsa çocuğa zorunlu
aşı yaptırılamayacak.” SÖ-42
“Anayasa Mahkemesi, anne babası istememesine
karşın, yeni doğan bebeğe çocukluk dönemi aşılarının uygulanmasının hak ihlali olduğuna hükmederken, topuk kanı alınmasını ihlal saymadı. S-1
“(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi
Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu), “Kişinin beden bütünlüğü,
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kişilik hakkını oluşturan en önemli varlıklardandır.
Küçüklere yapılan tıbbi müdahalenin de hukuka
uygun olabilmesi için velisinin rızası zorunludur.
Küçüklerin ameliyat edilmesi için rızasının alınması
zorunluluğu ile aşı arasında bir fark yoktur.” H-60
“Yargıtay’, yeni doğmuş çocuklarına zorunlu aşıların
yapılmasını istemeyen çifti haklı buldu.” H-33
Hukuksal açıdan incelenen haberler arasında çocuk aşılarının kanunen bir zorunluluk olmadığını bu nedenle zorla aşı yaptırılamayacağını, zorunlu aşıların hak ihlali sayılacağını iddia eden ebeveyn ve akademisyen
görüşlerinin yanında bu konuda verilen mahkeme kararlarına da yer verilmektedir:

“…. aşı uygulamasının Bakanlığın ilgili genelgesi
kapsamında yapıldığı, genel ve zorunlu aşı uygulamasına dayanak oluşturacak bir kanun hükmü bulunmadığı…..” S-18
“… doğan her çocuğa aşı yapılması gerektiğine ilişkin bırakın kanunla bir düzenleme yapılmış olmasını
yazılı hiçbir mevzuat hükmünün de bulunmamasına
rağmen böyle bir talepte bulunulması hakkın kötüye
kullanılması olarak değerlendirilip sağlık tedbiri talebinin reddine karar verilmelidir.” S-60
Zorunlu aşıların uygulanmasında yaşanan
sıkıntıların hukuksal boşluktan kaynaklandığını ve yasal düzenleme yapılması gerektiğini
bildiren haberler görülmektedir:

“Ülkemizde ve dünyada son yıllarda aşı karşıtlığının
artığını, bu meseleyi de rıza boyutuyla ele almak gerektiğini belirten Prof. Dr. Hakeri, “Aşı geniş bir kitle
tarafından reddediliyor.…. Kızamıkçık aşısı yaptırıyoruz ama kanunda hükmü yok. Bu nedenle polis
zoruyla, hukuka aykırı yöntemlerle aşı yapılmaz.
Dünyada da böyle bir reddediş var.” H-5

“… yasal düzenleme yapılmadıkça anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşıların artık yapılamayacağı, bunun da diğer çocukları ve toplum sağlığı
açısından zararlı olduğu ….” H-60

Aşı karşıtı haberlerde, çiçek ve kuduz aşısı
dışında aşılarda yasal dayanak olmadığı vurgulanmaktadır. Mevcut düzenlemeler ve hukuki çerçeve içinde “zorunlu aşı uygulaması”nın yapılamayacağı.

“Sağlık Bakanlığı zorunlu aşı uygulamasını sürdürecekse, acil olarak bu konuda Meclis’ten bir kanun
geçmesi gerekiyor. Yoksa şu anda aileleri bu aşılara
mecbur edecek hiçbir yasal dayanak yok!” H-83

“Anayasa Mahkemesi Kararda, …. 1593 sayılı Kanun’da münferiden çiçek aşısının mecburi bir aşı
olarak öngörüldüğü ve söz konusu yükümlülüğün
zaman ve kişi grupları dikkate alınarak Kanun’un
88-94. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlendiği
görülmektedir. Bunun dışındaki aşı uygulamasının
Bakanlığın ilgili genelgesi kapsamında ve belirlenen
program çerçevesinde yapıldığı görülmekle birlikte
genel ve zorunlu aşı uygulamasına dayanak oluşturacak bir kanun hükmünün mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.” S-1
“Kanun sadece çiçek ve kuduz aşısının zorunlu olduğunu söylüyor.” H-5

“AYM’nin ilke kararı ışığında, yasal bir düzenleme ile
kısıtlama getirilmediği sürece anne-baba rızası olmadan mahkeme kararıyla bile olsa çocuğa zorunlu
aşı yaptırılamayacak.” H-18

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla’nın
ikiz bebeklerine aşı yaptırmaması ve sonucunda yasal yollara başvurarak yüksek mahkemece haklı bulunması her üç gazetede de
geniş yer bulmuştur. Bazı haberlerde mahkeme sonuçları bir zafer olarak değerlendirilmiş
ve kararın emsal olacağı belirtilmiştir:
“Ayyayla çiftinin bilimsel araştırma ve verilere dayalı
8 sayfalık savunmalarını dikkate alarak ikiz bebeklere
sağlık tedbiri uygulanması istemini reddetti. “S-60
“Savcı Hüseyin Ayyayla, ABD başta olmak üzere
İngiltere ve Danimarka gibi AB ülkelerinde cıvanın
aşılardan çıkarıldığını, ancak Türkiye’de aşıda bulu-
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nan cıvanın otizme yol açtığını ileri süren herkesin
tıp dünyası tarafından ‘aşı düşmanı’ ilan edildiğini
vurguladı.” S-64
“İkiz bebeklerine aşı yaptırmayan savcının hukuk
zaferi Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla, aşının
sağlığa zararlı birçok riskleri nedeniyle bebeklerine
aşı yaptırmayınca Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü çocuklar için sağlık önlemi uygulanması
istemiyle Ordu Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Açılan davada Mahkeme aşı içerisinde sağlığa zararlı
maddeler (civa ve alüminyum) olduğunu iddia eden,
çocuklara ilerideki dönemde zarar vermemesi için
aşı yapılmasını istemeyen Ayyayla çiftinin bilimsel
araştırma ve verilere dayalı 8 sayfalık savunmalarını
dikkate alarak ikiz bebeklere sağlık tedbiri uygulanması istemini reddetti” .H-4
“Ordu’da Cumhuriyet Savcısı, 41 yaşındaki Hüseyin
Ayyayla, ikiz bebeklerine zorunlu olan aşıyı yaptırmamak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.”
H-110
“Savcı Ayyayla, İkizlerimiz, bu ana kadar olduğu gibi
bundan sonra da ömürleri boyunca bu yargı kararı
gereğince daha sonra yasal düzenleme yapılarak
aşılar zorunlu hale getirilse bile kazanılmış hak nedeniyle aşısız/doğal bir şekilde yaşamaya devam
edecekler inşallah. Bütün Türkiye’ye ve ’Aşı Tıbbi
ve Hukuki Zorunluluk Değildir’ grubunun saygıdeğer
üyelerine emsal olması dileği ile herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum.”H-110

Aşının İçeriği
Aşılarla ilgili yapılan olumsuz haberlerin büyük çoğunluğu aşı içeriklerinin zararlarından ve olumsuz etkilerinden bahsetmektedir.
Olumsuz etkiler temel olarak iki boyutta sunulmaktadır: i) aşının içeriği ve içeriğinde yer
alan civa, alüminyum gibi maddeler, ii) aşının
yan etkilerine odaklanan haberler. Aşı karşıtı
haberler arasında aşının içeriğinde bulunan
timeresol ve alüminyumun otizme yol açtığını iddia eden görüşlere yer verilmiştir. Aşıların tehlikeli olduğu, içerdiği bazı maddelerin

hastalıklara neden olduğunu ifade eden görüşler de gazetelerde yer almaktadır.
“Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok”. S-39
“Doğal bakteri ve virüslerin patentlerini alamazlar.
Bu yüzden genetiği değiştirilmiş mikropla aşı hazırlarlar. Bu aşıların uzun vadeli zararları hakkında, aşı
olmamızı şiddetle tavsiye eden tüm hekimler dâhil
hiç kimsenin yeteri kadar bilgisi yoktur.” S-60
“…. otizmin bir hastalık olarak tarif edildiği yılların,
aşıların içerisine timerosal konulmaya başlandıktan
hemen sonraki döneme denk geldiğine…” S-64
“Aşılardaki timerosalin yerini alüminyum almış
ve otizmde hiç bir gerileme olmamış aksine otizm
artmaya devam etmiştir. …..İnsan vücudundaki en
önemli alüminyum kaynağı aşılardır. Alüminyumun
tek bir dozunun bile beyin hücrelerinde iki yıla kadar
aşırı aktivasyona yol açtığı, bununda çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHAB)
neden olduğu açıktır.” S-64
“ABD’de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz
ve 14 çeşit aşı oluyor. Türkiye’de farklı değil; 17 çeşit aşı yapılıyor bebeklere!...Hepsini yaptırmak şart
mı? Örneğin… MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) karma aşısı ilk defa 1975’te ABD’de uygulandı
ve (Türkiye dahil) dünyaya yayıldı. Ama… Japonya
gibi ülkeler sonra bundan vazgeçti! Çocuklarda erken yaşta diyabet/ şeker hastalığını tetiklediği ortaya
çıktı. Verem aşısı BCG de aynı etkiye neden oluyor
du! Ya diğerleri? Yararlı mı zararlı mı?” SÖ-6
“(Prof. Dr. Canan Karatay), Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı
çok önemlidir” S-39
Gazetelerin aşıya bağlı hastalık ve ölümlerin olduğuna dair haberleri de dikkat çekici
başlıklarla vermesi aşı karşıtı olarak yorumlanmıştır. Türkiye’de ve dünyada meydana
gelen çocuk ölümlerinin bazılarının aşı ile
ilişkilendirildiği görülmektedir.
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“Türkiye’de bir yaşına gelmeden ölen/bebek ölüm
hızı (istatistik rakamları ne kadar düşük gösterse
de) 2013’te binde 10.8’den 2014’te binde 11.1’e
yükseldi…” SÖ-6
“Lindmeier, ilk belirlemelere göre, İdlib’te zehirlenmeden dolayı 15 çocuğun öldüğünü belirterek,
“Ölümlerin yanı sıra 50 çocuk daha aşı zehirlenmesinden etkilendi” dedi.” S-59
“Aşı faciası! 2 bebek öldü Meksika’nın güneyinde
karma aşı yapılan iki bebeğin yaşamını yitirdiği, 29
bebeğin de hastalandığı bildirildi.” S-66
“Aşı ölüm getirdi! 4 aylık bebeğin, sağlık ocağında
karma aşı yapılmasından 2 saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.” SÖ-23
“Antalya’nın Finike İlçesi’nde, aşı yapıldıktan bir
süre sonra fenalaşıp öldüğü iddia edilen 2.5 aylık
Bünyamin Döner, toprağa verildi.” H-43
“Berat’ı tedavi eden doktor, bu rahatsızlığın bayat
aşıdan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Çocuğuma dana önce iki kez kızamık aşısı yapılmıştı.
Sorumluların bulunması için hukuk mücadelesi başlattık” H-73
“Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Suriye’nin İdlib kentinde kendileri tarafından desteklenen kampanyada
aşı olan bazı çocukların ölümünden büyük endişe
duyduklarını kaydetti.“H-109

Sağlık Çalışanları
Ebeveynlerin sağlık çalışanları tarafından yeterince bilgilendirilmediği konusu da gazetelerde yer alan yazılarda yer almaktadır:
“….çocuklarımıza aşı yapmamızı tavsiye eden hekimler, hasta hakları yönetmeliğinin 15. maddesi
gereğince tüm anne-babaları çocuklarına yaptıracakları aşı ile ilgili olarak, bu aşının içerdiği maddeler ve muhtemel risklerinin ne olduğu hususlarında
bilgilendirme yükümlülükleri olduğu halde, hiçbir
anne-babaya aşıların içeriği ve muhtemel riskleri
hakkında bilgi verilmemektedir.” S-64

Dini inanışlar
Bazı haberlerde kişilerin dinsel inanışlarının
aşı reddine neden olduğu görülmektedir:
“…. Dini çevreler ise aşının kürtajla alınan cenindeki hücrelerden geliştirildiğini belirterek, bunun
inançlarına uymadığına dikkat çekiyor.” S-53

Ünlü Kişiler ve Medya
Bazı belgesel ve filmlerin Türkiye’de ve dünyada yayından kaldırılması ya da yasaklanması, gazetelere aşının zararlarını anlatan bilim
adamlarının susturulmaya çalışıldığı şeklinde
yansımaktadır. Bu yazıların aşıya karşı şüpheleri artıracağı, aşılamanın önemini azaltacağı
düşünülmüştür. Bunun yanında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı medyatik kişilerin
aşı reddini destekler nitelikte davranışları ve
sözleri de aşıya karşı olumsuz haberler arasında yer almaktadır:
“…Tribeca FilmFestivali kapsamında gösterilmesi
planlanan ancak sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle programdan çıkarılan Vaxxed adlı film aşı karşıtı olarak tanımlanıp bu yüzden ağır şekilde eleştirilmişti. Film, bazı aşılama türlerinin çocuklarda otizme
yol açtığını ileri sürüyor.“S-7
“Otizm ile KKK aşısı arasındaki bağı yeniden dile getiren ve rahatsızlığın tedavisi üzerinde çalışan Uzay
Tıbbı uzmanı Dr. James Jeffrey Bradstreet 22 Mayıs’ta yaptığı bilimsel sunumla “devlet üzerinde devlet” sayılan Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA)
şimşeklerini üzerine çekmişti ki...19 Haziran’da cesedi bir nehirde bulundu.” S-19
“Robert De Niro, oğlu Elliot’ın timerosal içeren KKK
aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını ileri sürüyor. Ünlü aktör, bazı aşılama türlerinin çocuklarda
otizme yol açtığını iddia eden Andrew Wakefield’ın
yönetmenliğini üstlendiği “Vaxxed” adlı belgesele de
destek vermişti.” S-50
“Aşı karşıtı olarak bilinen bilim adamı Andrew Wakefield’ın imzasını taşıyan belgesel; kızıl, kızamıkçık
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ve kabakulak aşılarının çocuklarda otizme yol açtığı
konusunu gündeme taşıyor.” H-8
“Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde “timerosal” kullanımının otizme neden
olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati
çeken Robert De Niro, bu konuda “gerçeği yazacak”
gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.”
H-9

Aşı Araştırmalarının Yanlılığı
Aşıya karşı olumsuz olarak görülen haberler
arasında önemli bir kısmını aşı araştırmalarının yanlılığı oluşturmaktadır. Gazetelerde küresel ilaç şirketlerinin aşı araştırmalarını yönlendirdiği, bilimsel çalışmaların yanlı olduğu
ve hastalıklarla aşılar arasında bağlantı olup
olmadığı yönünde yapılan araştırmaların bu
nedenle güvensiz olduğunu ileri süren yazılar
bulunmaktadır:
“…Aşının gereğinden fazla uygulaması da firmaların ticari endişelerinden kaynaklanıyor.” S-29
“Hayvanlar üzerinde yapılan bir deney sonunda; alüminyumun 6 mitokondriyal enzimin fonksiyonlarını
azalttığı tespit edilmiştir. Tek bir alüminyum enjeksiyonunun bile beyin hücrelerinde iki yıla kadar aşırı
aktivasyona yol açtığı saptanmıştır.” S-64
“Bütün dünyada aşılar konusu dokunulmaz. Ne tartıştırıyorlar, ne konuşturuyorlar! Aşı konusu tabu!
Aşıların güvenirliğini, etkinliğini gündeme getirmek
isteyenler aforoz ediliyor.” SÖ-6
“Aşılardaki bir başka sorun da aşı mikroplarının patentlenme sorunudur. Bilindiği üzere ilaç firmaları
patentleriyle para kazanırlar. Doğal bakteri ve virüslerin patentlerini ise alamazlar.” H-4
“……. aşı firmaları ise ‘civa otizm yapmıyor, civa
otizme neden olsaydı aşılardan cıva çıkarıldıktan
sonra otizm sona ererdi’ şeklinde yorumlar yaparak
civanın masumiyetini ifade etmeye çalışlarsa da durum bu şekilde değildir.” S-64

İçerik analizinin sonunda olumlu ve olumsuz içerikte haberlerin olduğu ancak ağırlıklı
olarak olumlu içerik taşıyan haberlerin daha
fazla olduğu görülmektedir. Aşı konusu “çocuk aşıları” olarak görülmekte; hem olumlu
hem de olumsuz görüşü şekillendirmektedir.
Olumlu içerikteki görüşler aşıların toplumsal
bağışıklığa yaptığı katkıya, bulaşıcı hastalıkları önlemedeki etkinliğine, çocuk ve bebek
ölümlerini önlemedeki gücüne vurgu yapmaktadır. Olumsuz içerikteki haberler ise aşının içeriği, bazı yan etkileri ile hukuksal boşluğa vurgu yapmaktadır.

Tartışma
Türkiye’de en çok satılan üç gazete olan Sözcü,
Sabah ve Hürriyet gazetelerinde 2014-2018
yılları arasında yer alan aşı ile ilgili yazıların
incelendiği bu çalışmada toplam 195 adet aşı
ile ilgili yazıya rastlanmıştır. Gazetelerde yer
alan aşılar ile ilgili yazıların sayısı yıllar içinde
artmıştır. Bu durum aşı tereddüt ve retlerinin
yıllar içerisinde artmasına bağlı olarak sorunun medyada daha fazla yer bulmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir.
Taranan gazetelerde bulunan 195 yazının
yarıdan fazlası haber kategorisinde yer alırken sadece %7,2’si köşe yazısı kategorisinde
yer almakta ve her 10 yazının 7’sinde başlıkta
“aşı” sözcüğü bulunmaktadır. İncelenen her
üç yazıdan yaklaşık ikisinde konu ile ilgili bir
uzmanın görüşlerine yer verilmektedir. Ancak aşılar hakkında olumsuz ifadeler içeren
yazılarda uzman görüşü çok az yer almaktadır
(p<0,001). Bu doğru haber verilmesi açısından önemlidir. Ancak aşı-aşılama gibi teknik
bir konuda doğru bilgilendirmenin önemine
karşın, haberlerin üçte birinde bu husus göz
ardı edilmiştir.
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Çalışmada yer alanlar her 5 yazıdan birinde aşılarla ilgili olumsuz bazı ifadeler yer almaktadır. Gazetelerde yer alan olumsuz içeriğe sahip yazıların sayısı yıllar içinde artmıştır.
Sayıca olumlu içerikli yazıların çok daha sık
yayınlanır olmasına karşın olumsuz içerikli
yazıların sayılarının artması ve ulusal basında
bu derece yer alması medyanın sorun ile mücadelede önemini ortaya koymaktadır.
Sağlık köşesi yazıları, haber içerikli yazılardan ve köşe yazılarından daha fazla olumlu içeriğe sahiptir ve aradaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır (p=0,046). Sağlık köşesi
yazılarını hazırlayanların aşı ile ilgili hazırladıkları yazılarda daha bilimsel yaklaştığı düşünülebilir.
Aşılarla ilgili yapılan olumsuz haberlerin
büyük çoğunluğu aşı içeriklerinin zararlarından ve olumsuz etkilerinden bahsetmektedir.
Olumsuz etkiler aşının içeriği ve içeriğinde
yer alan civa, alüminyum gibi maddeler ile
aşısının yan etkilerine odaklanmaktadır. Aşı
karşıtı haberler arasında aşının içeriğinde bulunan timeresol ve alüminyumun otizme yol
açtığını iddia eden görüşlere yer verilmiştir.
Aşıların tehlikeli olduğu, içerdiği bazı maddelerin hastalıklara neden olduğunu ifade eden
görüşler de gazetelerde yer almaktadır.
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen çocuk ölümlerinin bazılarının aşı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Gazetelerin aşıya bağlı
hastalık ve ölümlerin olduğuna dair haberleri
de dikkat çekici başlıklarla vermesi aşı karşıtı
olarak yorumlanabilir.

Aşıya karşı olumsuz olarak görülen haberler arasında önemli bir kısmını aşı araştırmalarının yanlılığı oluşturmaktadır. Yazılarda
ilaç şirketlerinin aşı araştırmalarını yönlendirdiği, bilimsel çalışmaların yanlı olduğu
ve hastalıklarla aşılar arasında bağlantı olup
olmadığı yönünde yapılan araştırmaların bu
nedenle güvensiz olduğunu ileri süren yazılar
bulunmaktadır.
Aşıda olumsuz yazıların bir bölümü ise
dayanağını mevzuat eksikliği, zorunlu aşılarda yasal düzenleme olmaması nedeniyle
verilmiş mahkeme kararlarından almaktadır.
Aşı karşıtı haberler arasında çocuk aşılarında
anne baba rızası olması gerektiğine yer veren
haberlere ve aşı karşıtı ebeveynlerin açtıkları
davalara ayrıntılarıyla yer verildiği görülmüştür. Çocuk aşılarında ebeveyn rızasının olması gerektiğini savunan ve mahkeme kararlarını destekleyen akademisyen görüşlerine yer
verilmektedir.
Bazı belgesel ve filmlere dünyada olduğu
gibi ülkemizde de sınırlama getirilmesi, gazetelere aşının zararlarını anlatan bilim adamlarının susturulmaya çalışıldığı şeklinde yansımaktadır. Bu yazıların aşıya karşı şüpheleri
artıracağı, aşılamanın önemini azaltacağı düşünülmüştür. Bunun yanında kamuoyunun
yakından tanıdığı bazı medyatik kişilerin aşı
reddini destekler nitelikte davranışları ve sözleri de aşıya karşı olumsuz haberler arasında
yer almaktadır.
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Hizmet Alanların Aşı, Aşı
Tereddütü/Reddine Bakışı
Bu bölümde aşı yaptırmayan anne babalar
ile yapılan derinlemesine görüşme bulguları
ve aşı yaptıran anne babalar ile yapılan odak
grup görüşmeleri iki ayrı başlıkta sunulmuştur.

Aşı Yaptırmayanların Nedenleri ve
Haklılaştırma Biçimleri -Derinlemesine
GörüşmelerEbeveynlerin AT/R’ine ilişkin tavırları, davranışları ve genel olarak aşının fayda/zarar analizine ilişkin yaptıkları değerlendirmeler pek
çok husus tarafından etkinmektedir. Ebeveylerin kafasını karıştıran, aşıya ilişkin sorgulayıcı tutum almalarına neden olan en önemli
unsurlardan birinin aşıların içeriğine ilişkin
kuşkularla ilgili olduğu görülmektedir. Aşıda
bulunan tiyomersal veya cıva gibi koruyucu
bileşenlere yönelik korku, bu bileşenler zaten
uzun yıllardır aşılardan çıkartılmış olsa da,
düşük aşılama sıklığı olan bölgelerde önemli
ölçüde yaygındır. Benzer şekilde, MMR aşısı
hakkındaki yanlış bilgilendirme hala devam
etmektedir ve bu da diğer aşılara kıyasla daha
yüksek oranda endişeye neden olmaktadır66.
Annelerin MMR aşısının otizme neden olabi-

leceği korkusu, arkadaşları ve akrabaları tarafından yayılan söylentiler tarafından körüklenmektedir. Anneler arasındaki bu kaygının
kaynağını hafifletmek, aşıların içeriğine ilişkin bilgilerin çok daha iyi anlatılması gerektiğine işaret etmektedir67.
Ebeveynlerin genel eğitim düzeyleri ve
sağlık okur-yazarlığına ilişkin bilgi düzeylerinin AT/R konusunda nasıl bir etkisinin olacağı yapılan çalışmaların farklı sonuçları nedeniyle net değildir. Genel kabul ve bazı çalışma
sonuçları, düşük eğitim düzeyi ile düşük sağlık okur-yazarlığının AT/R’ni desteklediği gösterilmektedir. Ebeveynlerin aşının içeriğine
ilişkin kuşkularının yanısıra aşılar hakkında
yeterli bilgilerinin olmadığı ve düşük bilgi düzeyinin AT/R’ne neden olduğu da bildirilmektedir68. Öte yandan, yapılan bazı çalışmalar da
genel okur-yazarlığı yüksek olan ebeveynlerin
aşılara ilişkin daha sorgulayıcı olduğunu göstermekte ve düşük eğitimli ebeveynlerin düşük sağlık okur-yazarlığına yol açarak aşılara
ilişkin yanlış görüşleri olacağı varsayımını çürütmektedir. Amit Aharon A, Nehama H, Rishpon S, Baron-Epel O.’nin 2017 yılında yapmış
oldukları çalışmanın sonuçları fonksiyonelliği, iletişim becerileri ve sağlık okuryazarlığı
yüksek olan ebeveynlerin çocuklarını aşılatmama riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir69. Bu bulgular, sağlık okur yazarlığı
yüksek olan kişilerin daha olumlu sağlık davranışları benimsediği beklentilerine aykırıdır.
Benzer şekilde Amit Aharon A, Nehama H,
Rishpon S, Baron-Epel O.’nun çalışması eksik aşılı olma riskinin akademik eğitimi yüksek olan ebeveynlerde ve yaşlı ebeveynlerde
daha yüksek olduğu bulunmuştur70. 2017 yılında yapılan bir başka çalışmanın sonuçları
da öğrenim düzeyi yüksek olan annelerin son
yıllarda çocukları için aşılamayı reddetmeye
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başlamış olduklarını göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle gelecekteki halk sağlığı
eylemlerinin, eğitim seviyesi yüksek ebeveynleri hedef alması gerektiği anlaşılmaktadır71.
Bu kapsamda hem yüksek refaha sahip olan
hem de sosyo-ekonomik dezavantajlar içinde
olan gruplara eşzamanlı ulaşılması gerektiği
düşünülmelidir. Bu sosyal çevresel faktörleri
daha iyi anlamak, aşılama oranlarını iyileştirmek ve hastalık yükünü azaltmak için toplum
düzeyinde faydalı müdahalelerin belirlenmesine yardımcı olacaktır72.
AT/R’ne ilişkin olarak ebeveyleri homojen
bir grup olarak görmenin yanıltıcı olduğu, her
bir vakanın kendi özelliklerinin olduğu da görülmektedir. Örneğin aşıları ret etmek yerine
yeni bir aşı programı yapmak isteyenlerin de
olduğu görülmektedir. Bazı ebeveynler, eşzamanlı aşıların sayısını azaltarak veya belirli
aşıları ileri yaşlara erteleyerek çocukları için
önerilen aşı programını “esnetmeyi” seçmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, artan sayıda
ebeveynin aşıları ertelemeyi seçtiğini göstermektedir73.
Sağlık çalışanlarının AT/R grubundaki evbeveynleri nasıl karşıladıkları, onlara hangi
bilgileri verdikleri ve ebeveyn-sağlık çalışanı
arasındaki güven ilişkisinin ebeveynlerin fikirlerini etkileyen en önemli unsur olduğu
farklı çalışmaların sonuçları ile desteklenmektedir. Ebeveynler en çok; kendilerinin
aşılarla ilgili endişelerini net bilgiler kullanarak giderebilen ve etkili iletişim teknikleri
kullanan sağlık çalışanlarına güvenmekte ve
onları tercih etmektedirler74. Aşılamayı kabul
eden ebeveynler çoğunlukla uzmanların tavsiyesine güvenmektedirler. Öte yandan aşıyı
reddeden ebeveynlerin bilgi kaynağı olarak
interneti tercih etmekte oldukları görülmektedir61.

Ebeveynlerin sadece aşıya değil aslında
aşının da içinde yer aldığı büyük “kapitalist
sisteme ve ilaç sektörüne ilişkin” kuşku ve
güzensizliklerinin olduğu ve bu güvensizliğin
aşı redlerinde etkisinin olduğu görülmektedir.
Attwell K, Leask J, Meyer SB, Rokkas P, Ward
P.’ın (2017) yaptıkları çalışmada katılımcıların, ilaç şirketlerinin aşılarla ilgili süreçlerde
izledikleri yollara, araştırma, sağlık çalışanları ve hükümet arasındaki ilişkilere kuşku ile
yaklaşmakta oldukları bulunmuştur. Benzer
şekilde aşı önerilerini çocuklarının faydasına
değil, sistemin kötü niyetli çıkarlarına hizmet
ettiğini düşünmektedirler. Bu bakış açısı hem
tüm aşıları reddeden hem de bazı aşıları reddeden ebeveynler arasında görülebilmektedir75.
Ebeveynlerin aşı ile ilgili düşüncelerini
etkileyen önemli bir diğer hususun da ilk aşı
deneyimi ile ilgili olduğu görülmektedir. İlk
çocuklarında aşıya ilişkin deneyimledikleri
olumsuzlukların aşının devamına ilişkin kararlarında etkili olduğu görülmektedir. 2018
yılında hamile kadınlarla yapılan bir çalışmanın sonuçları, hamile kadınların çoğunun
aşılama konusundaki kararlarını hamilelikten önce veya hamilelik sırasında verdiğini
doğrulamaktadır. Bu çalışma, hamilelik sırasında aşılama hakkında bilgilendirmenin
önemini ve özellikle ilk kez anne olacakların
bu önemli kararları vermede yardımcı olmalarını sağlamak için ne derece etkili olduğunu
göstermektedir76. Hamilelik sırasında anneler aşılarla ilgili oldukça olumlu deneyimler
bildirmişlerdir. Bununla birlikte, kararları,
çocuklarıyla ilk aşılama deneyiminden sonra
önemli ölçüde daha olumsuz hale gelmiştir.
Bu değişiklikler, artan risk algıları ve aşılama
ile ilgili kaygılarla önemli ölçüde ilişkili görülmüş ve bunun da aşılama tutumunu olumsuz
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yönde etkilediği tespit edilmiştir. Buna karşılık, zamanla aşı ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi tutum oluşumunu olumlu etkilemiştir. Aşı tereddütlerinin gelişmesini önlemek
için yeni doğmuş bebeklere aşı yapıldığında
annelerin bilgilerini ve deneyimlerini geliştirecek stratejilerin de uygulanması gerektiği
görülmüştür. Aşıya güven duyma, birden fazla
aşı için erken çocukluk dönemindeki aşılama
davranışı ile tutarlı bir şekilde ilişkilidir77,78.
Benzer şekilde Otizm spektrum bozukluğu
(OSB) olan çocuklar ve küçük kardeşleri genel toplumla karşılaştırıldığında daha düşük
aşılama düzeylerine sahiptir. OSB’li çocuklar
ve küçük kardeşleri aşıyla korunabilir hastalıklara karşı daha riskli konumdadır. Her ne
kadar OSB’li çocukların daha az aşılanmış olmasının nedenleri tam olarak bilinmiyor olsa
da ebeveynlerinin aşıyı reddetmelerinde bir
rolü olabileceği düşünülmektedir. Mevcut çalışmalar OSB’li çocukların ailelerinin büyük
çoğunluğunun aşıların çocuklarının hastalığının gelişmesinde katkısı olduğunu düşündüğü belirtilmektedir. Dolayısıyla bu aileler
ya aşılanma programını değiştirmişler ya da
tamamen reddetmişlerdir. Bu durum mevcut
stratejilerin OSB’li çocuğu olan ailelerin aşı
tereddütünü gidermede etkili olmadığını göstermektedir.
Aileler, sağlık çalışanları ve halk sağlığı otoriteleri arasında daha iyi diyalog imkanları
geliştirmek, aşılama oranlarını artırmak için
faydalı olacaktır79.
Günümüz ebeveynleri, özellikle eğitimli,
medyayı iyi takip eden, interneti etkin kullanan anne-babalar çocuklarının sağlığı ile
ilgili kararlara ve uygulamalara daha katılımcı olmayı talep etmektedirler. Çocuklarının
sağlığına ilişkin yapılacak her türlü girişim ve
pratiğin gerekçesini öğrenmek istemekte ve

kendilerine bir yol bulunarak açıklanmasını talep etmektedirler. Bu kapsamda iletişim
konusu büyük önem kazanmaya başlamış ve
sağlık çalışanlarının bu iletişim yollarını etkin
kullanmalarının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sadece anne-babaların talebi olmayıp aslında “yeni anne-babalıktan” beklentiye dönüşmüştür. Günümüzde ebeveynlerin
özerk olmaları ve çocuklarının sağlığıyla ilgili
doğru kararlar almaları beklenmektedir80. Aşı
okuryazarlığının artmasının, aşılamayla ilgili yanlış bilgilendirmeye bağlı ortaya çıkan
olumsuz etkileri azalttığını ve sonuç olarak aşı
tereddütünün azalmasına katkı sağladığını
ortaya koymaktadır81.
Ebeveynlere aşıların önemini anlatmaya
çalışan girişimlerin tümü aşının sadece bireysel bağışıklık ile ilgili olmadığını; toplumsal
bağışıklık düzeyi ile olan ilişkisinin de anlatılması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü ebeveynler aşı kararını sadece çocukların sağlığı
ile sınırlı görmekte ve bu kararı kendilerinin
vermesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu nedenle aşının toplumsal faydası az bilinmektedir. Ebeveynlerin yaklaşık üçte biri toplum
bağışıklığının aşılar ile sağlandığını bilmekte,
geri kalanlar ise konuyu sadece bireysel bağışıklık çerçevesinde değerlendirmektedirler82.
Toplumsal faydaya inanan, halk sağlığı uygulamalarının önemini bilen ve bu hizmetlere
güvenen ebeveynlerin aşılara ilişkin daha
destekleyici ve pozitif oldukları görülmektedir. Sıklıkla aşı ile ilgili bilgi aradığını bildiren,
aşıları sorgulamanın ebeveynler olarak kendi
görevleri olduğunu düşünen veya daha önce
aşılama hizmetlerine erişmekte zorluk çeken
ebeveynlerin gelecekte çocuklarını aşılama
niyetlerinin daha düşük olduğu bilinmektedir. Doktorlara ve halk sağlığı uygulamalarına
güveni yüksek düzeyde olan ebeveynlerin ise
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çocuklarını aşılatma isteklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, eskiden aile büyükleri ya da diğer yaşlı
insanların aşılamayı teşvik etmelerinin artık
olmadığını göstermektedir83 bu da sağlık çalışanlarının bu konuda bilgindirme görevlerinin daha önemli ve öncelikli hale geldiğini
göstermektedir. Bu kapsamda toplumsal bağışıklığın öneminin iyi anlatılması gerekmektedir. Uzun yıllar yüksek toplumsal bağışıklık
düzeyinde yaşayan ebeveynlerin bu konuyu
çabuk unuttuğu belirtilmektedir. Nüfusun
toplumsal bağışıklık eşiğinin sınırında bulunduğu, modern ve ağırlıklı olarak aşılanmış
bir dünyada hastalık risklerini küçümseyerek
çocuklarını aşılamayan ebeveynler, çocuklarını artmış hastane başvurusu ve ölüm riskine
maruz bırakmaktadırlar84.
Aşılamaya karşı çekimser olan ve çocuklarını aşılatma eğilimleri düşük olan ailelerin
endişelerinin nedenlerini anlamak ve bu konulara önem vermek, bağışıklama programlarının başarısının artırılmasında elzemdir85.
Aşı tereddütü olan anneler, aşılama ile ilgili
kararsızlık ve endişeleri farklı seviyelerde olan
heterojen bir grup oluşturmaktadır. Ebeveynlerin, rasyonel bir “faydaya karşı risk” analizinden çok, çocuklarının sağlığı ve iyilik hali
ile ilgili kararlarının sosyal normlar, geçmiş
deneyimler, duygular, değerler, sosyal ağ etkileri ve diğer günlük kaygılar gibi farklı faktörlerden etkilendikleri gösterilmektedir86.
Çalışmalar, rutin aşılama programına uymayan ailelerin, rutin sağlık kontrollerine
katılma sıklığının kendi yaş gruplarına göre
daha az olduğunu göstermektedir. Aşılanmayı reddeden ailelerin acil servis ziyaret sıklıkları, kendi yaş gruplarındaki tam aşılı akranlarıyla benzerlik göstermektedir. Rutin aşılama
programını takip etmeyi reddeden aileler, bu

ziyaretler sırasında sağlanan diğer önemli
taramalar ve koruyucu sağlık hizmetlerinin
yanı sıra sağlık çalışanlarıyla iletişim kurma
fırsatlarını da kaçırmaktadırlar87.
Pek çok çocuk ebeveyn, aşıların neden
önemli olduğunu bilmediği ve çocuklarını
nerede, ne zaman ve nasıl aşılatacaklarını
bilmedikleri, aşılamayı bir halk sağlığı önlemi
olarak görmedikleri ve aşı güvenliği konusunda endişeleri olduğu için önerilen aşılarını
yaptıramamaktadır88. Ebeveynleri rutin çocukluk çağı aşılaması konusunda bilgilendirmek veya eğitmek için yüz yüze yapılan müdahaleler, aşılama oranlarını, ebeveynlerin
bilgi düzeyini ve aşılamayı anlamalarını artırabilir. Bu tür müdahaleler, aşılama hakkında
uygulamayla ilgili ve lojistik etkenleri tanımlayabilir veya açıklayabilir ve ebeveynlerin,
aşılamaların aileleri ve toplumları için olan
önemini anlamalarını sağlayabilir. Ebeveynleri çocukluk çağı aşılaması hakkında eğitmek
ve bilgilendirmek için yapılan yüz yüze görüşmelerin etkili olmadığı ya da çok az etkili olduğuna dair mevcut olan sınırlı sayıda ve düşük kalitede çalışma bulunmaktadır. Ailelerin
aşılar hakkındaki bilgileri ve ailelerin müdahalelerle ya da yan etkilerle ilgili deneyimleri
hakkında yapılacak müdahalelerin etkinliği
ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu tür
müdahalelerin görünüşte sınırlı etkisi göz
önüne alındığında, aşılama ile ilgili iletişimi
ayrı bir faaliyet olarak yapmak yerine sağlık
hizmeti sunumunun bir parçası halinde sunmak daha yapılabilir ve uygun görülmektedir.
Ebeveynlerin çocuklarının aşılanmasına
yönelik onaylarının artırılması için, aşıların
önerilmesi ve/veya risk-fayda konusundaki
bilgi düzeyinin (algılanan-sezgisel) güçlendirilmesi ve bunun karşısında olası pişmanlığın
en aza indirilmesi, ebeveynlerin tutumları-
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nı etkileyebilir ve öngörülen pişmanlıklarını
azaltabilir89.
Ebeveynlerin çocukların aşılanması hakkındaki kararları sosyal ilişkilerden ve bilgi
kaynaklarından etkilenir. Genel olarak sosyal
sermaye, insanlar arasındaki koruyucu sonuçlar sağlayan sosyal ilişki olarak tanımlanır. Fiziksel sosyal sermaye—sosyal ilişkiler
sonucunda elde edilen fiziksel destek—ve
bilgiye dayalı sosyal sermaye—aşılar hakkında bilgi sağlar—aşı kabulünün tanımlanmasında en etkili bileşenlerdir. Sosyal sermaye,
bir toplumda aşı kabulü üzerinde çok önemli
bir role sahiptir. Özellikle dayanışmayı temel
alan güçlü bir sosyal sermaye aşı kabulünü
azaltmaktadır. Bu durum muhtemelen grup
içinde süreklilik gösteren aşı ile ilgili kuvvetli
yanlış inanışlara bağlıdır90.
Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik
bazı alternatif uygulamaların aşının yerini alabileceği düşüncesi de AT/R konusunda etkili
gözükmektedir. Bu alternatif uygulamaların
aşıların yerini alabileceğine dair inançlar sağlık çalışanlarına yönelik güvenin azalmasına
da neden olabilmektedir91. Birçok aile doğal
bağışıklığın aşılara göre daha tercih edilebilir
olduğunu düşünmektedir. Bu durum özellikle
hastalığın şiddeti düşükse daha geçerli olmaktadır ve çoğu aile ithal edilen aşıların yetersiz
olduğunu düşünmektedir. Ciddi hastalıklara
karşı korunmada ailelerin aşı tercihleri, aşıların pazarlama durumu üzerine de etkili olabilmektedir. Bunlara ek olarak aşı üreticileri de
çocuğun fiziksel durumundan bağımsız olarak
aileleri aşıların bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri üzerinde eğitebilir92.
AT/R ile ilişkili tanımlanan inanışlardan en
öne çıkanları “çocuklar için tehlikeli olabilir”
ve “aşılara güvensizlik” olarak bulunmuştur.
Mevcut çalışmada CVRH üzerine etkisi olan

olası faktörler tanımlanmıştır. Çalışmanın
sonuçları yeterli ve güvenilir müdahalelerin
Türk aileler arasında aşılara yönelik olumsuz
tutumları düzeltmekte etkili olduğunu göstermektedir93.
AT/R gösteren ailelerin çoğu Türkiye’nin
gelişmiş bölgelerinde doğmuşlardır ve yüksek
gelir ve öğrenim düzeylerine sahiptir. Medyada yer alan bilimsel olmayan haberler ve
yayınlar toplumda AT/R’nin yayılmasında en
önemli faktördür. Gelişmiş ülkelerde yer alan
bu konuyla ilgili kamusal tedbirler, Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde de alınabilir
gözükmektedir94.
Yerel inanışlara duyarlı olunması gerektiği bu kapsamda birden çok yol ve yöntem ile
ebeveynlere erişimin önemli olduğu da bildirilmektedir. Aşıların erişkinler tarafından kabul görmesinin sağlanması, aşıların koruyucu
özellikleri ile aşılarla ilişkili sağlık ve hastalıklar konusundaki yerel inanışlar hakkında
eğitimler düzenlenmesini gerektirmektedir95.
Mevcut aşılama tanıtım programlarının (örneğin, yetenekli aşı iletişimcileri olan, uygulamaları ile kendilerini kanıtlamış aşı şampiyonları ile bire bir görüşmeler) yerel aşılamanın teşvik edilmesinde başarılı bir strateji
olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, özellikle yerel düzeyde kalıcı aşı tereddütlerine
karşı daha fazla çaba harcanması gerektiğini
göstermektedir. Aşılama tutumlarının uzun
süreli izlenmesi de zaman içindeki ve coğrafi
değişimleri değerlendirmek için gereklidir96.

Değerlendirmeye Dair
Görüşülenlerin Profili
Çalışmada aşı reddinde bulunan 29 aile ile
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişilerin bazı sosyo demografik özellikleri Tablo 4.4’de verilmiştir.
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Tablo 4.4 Derinlemesine görüşmelere katılanların bazı sosyo demografik özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın

Yaş
29
39
28

Erkek

30

Kadın
Kadın
Kadın
Kadın

30
25
24
26

Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Toplam

33
24
30
33
31
29
38
47
27
42
36
38
37
34
26
30
25
26
36
33
27
29

Eğitim
Lise
Lise
Üniversitearkeoloji
Üniversiteilahiyat
İlkokul
Lise
Üniversite
Ortaöğretim
terk
Üniversite
Önlisans
Üniversite
Üniversite-Mirar
Üniversite
Üniversite
Lise
Lise terk
Lise
Lise
Ortaokul
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Lise
üniversite
Lise
Üniversite
Üniversite
Üniversite terk
Lise

İş
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını

Medeni
Durum
Evli
Evli
Evli

Çocuk
Sayısı
2
3
2

Eşin İşi
Klimacı
Bilgisayar mühendisi
Sanayide işçi

Devlet memuru

Evli

2

Ev kadını

Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını

Evli
Evli
Evli
Evli

2
2
1
1

Devlet memuru
Market işletiyor
Galeri sahibi
Güvenlik görevlisi

Müzik öğretmeni
Ev kadını
Ev kadını
Mimarlık ofisi sahibi
Ev kadını
Polis memuru
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
İnşaat işçisi
Ev kadını
Çevre mühendisi
Memur
Öğretmen
Ev kadını
Öğretmen
Ev kadını
Ev kadını
Bilgisayar mühendisi
Uzman
Ev kadını

Evli
evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli

1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2

İnşaat Mühendisi
Esnaf
Güvenlik görevlisi
Matamatik Mühendisi
Elektronik mühendisi
Polis memuru
Radyolog
Serbest
Uzman-havalimanı
Ev kadını
İşsiz
Mimar
Öğretmen
Sayıştay’da memur
Öğretmen
Ev kadını
Emlakçı
Şoför
Öğretmen
Ev hanımı
Kendi iş sahibi

AT/R’nde bulunan 29 aile ile yapılan görüşmelerin tümü ailelerin bilgilendirilmiş onamları alınarak kayıt edilmiştir. Görüşmeler kişilerin kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinde,
kişilerin işyerlerinde ve bazı durumlarda da
kişilerin evlerinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama 30-35 dakika sürmüştür. En
kısa görüşme 24 dakika, en uzun görüşme ise

90 dakika sürmüştür. Genel olarak AT/R’nde
bulunan ve görüşmeyi kabul edenlerin kendilerini, görüşlerini, gerekçelerini ve deneyimlerini anlatmaya hazır ve istekli oldukları
görülmüştür. Görüşmelerin sonunda kayıt
edilmiş görüşmelerin tümü bire bir çözümlenmiştir. Çözümlenmiş olan görüşmeler
dikkatlice okunmuş ve ardından değerlen-
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dirmeye esas teşkil edecek olan kodlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapılmış olan görüşmelerin tamamı altı ana başlık altında ve
KUTU 4.1

aşağıda belirtilen kodlar izlenerek gerçekleştirilmiştir (Kutu 4.1).

Derinlemesine görüşmelerde ana temalar ve kodlama listesi

Ana tema
Çocuk sağlığı ve aşılarla ilgili bilgi kaynakları

AT/R tutumları: heterojen bir grup

AT/R nedenleri

Aşı kararı

Kim karar vermeli?
Sağlık hizmet sunucların aşı reddine tepkileri

Ne yapılması gerekir?

Kod
İnternet
Kitaplar
Çocuk doktoru
Televizyon
Prospektüs okuma
Aşı davaları
İlk çocuk deneyimleri
Etraftan duyulan kaba bilgiler
Çoklu kaynak kullanımı
Tamamen retçiler
Kısmi retçiler
Doğalcılar
Yeni bir aşı takvimi talep edenler
Tek tip aşı
Batı ve kapitalist sisteme güvenmeme
İlaç sektörüne güvenmeme
Dini nedenler,
İçeriğine güvenmeme
Sağlık sisteminin değişen söylemleri
Sağlık sistemine, doktorlara güvenmeme
Sağlık çalışanları aşı konusunda bilgili değil Korumuyor, bağışıklık
sistemini zayıflatıyor
Aşıdan daha iyi koruyacağını düşünme
Aşı yaptırmak “ezber bir bilgi”
Anne baba birlikte
Uzman desteği ile karar
Anne olarak ben
Kesinlikle anne-baba
Çocuğun sahibi benim “anne”
Suçlayıcı yaklaşım
İknacı yaklaşım
Korkutucu yaklaşım
Yok sayıcı yaklaşım
Sisteme güven geliştirilmeli
Şeffaf, hesap verebilir bir mekanizma geliştirilmeli
Sağlık personeli daha bilgili olmalı
Daha iyi iletişim geliştirilmeli
Türkiye kendi aşısını üretsin, sorun biter
Daha liberal bir tartışma ortamı yaratılmalı
Üçüncü bir yol (aşı faydalı/aşı zararlı) nın dışında üçüncü bir yol
geliştirilmeli
Dinin yanlış yorumları üzerinde çalışılmalı
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Sağlık hizmet gereksiniminde ilk
nereye gidiliyor?
Görüşülenlerin genel olarak sağlık hizmetlerine ilişkin görüşleri, sağlık hizmet gereksinimlerinde ilk nereyi tercih ettikleri ve nedenlerinin anlaşılmasının önemli olacağından
hareketle “sağlık hizmet gereksinimi olması
durumunda ilk nereye gidersiniz?” sorusu ile
görüşmeler başlatılmıştır.
AT/R’ne ilişkin yapılan çalışmalar genel
olarak kamu sağlığı hizmetlerine güvenme ile
AT/R arasında ilişki olabileceğine değinmektedir. Genel olarak sisteme ve özel olarak da
kamu sağlık hizmetlerine güvenme ile aşılara
olan güven arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu kapsamda görüşülen kişilerin
sağlık hizmet gereksiniminde ilk tercih ettikleri sağlık kuruluşunun neresi olduğu ve gerekçeleri incelenmiştir. Görüşülenlerin sosyo-ekonomik düzeyine göre değişmekle birlikte genel olarak “özel sağlık kuruluşlarının”
öncelikle tercih edildiği görülmektedir. Acil
olmayan, basit sağlık hizmet gereksinimleri
için Aile Hekimliği öncelikle tercih edilmekte
iken daha acil, karmaşık ve işlem gerektiren
durumlar için hastaneler tercih edilmektedir.
Aile hekimliklerinin akşam ve haftasonları
hizmet vermiyor olmaları, mesai saatleri dışında hizmet gereksinimi olması durumunda özel sağlık kuruluşları ya da hastanelerin
tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Önemli
olmayan ve/veya rutin sağlık hizmet gereksinimlerinde aile hekimliği kullanılmakta iken,
ciddi, önemli ve acil hizmet gereksiniminde
diğer kurumlar tercih edilmektedir.

Öncelikle doğal yolları denemek
AT/R’nde bulunan ailelerin “doğal” yollara
ilişkin tavırlarının gelişkin olduğu da görülmektedir. İlaç kullanmak istememe, anti-

biyotiklerin zararlı oluşu, doğal/alternatif/
tamamlayıcı gıdaların ve yöntemlerin olduğu belirtilmekte ve öncelikle bu yolları denemektedirler. Bağışıklık sisteminin gelişmesine
izin vermek, onu destekleyici doğal yolları denemek istenmekte ancak bu yollar netice vermez ise sağlık hizmet arayışına girilmektedir:
“Özel hastaneyi tercih ediyoruz. Çok hafif bir öksürükse, normalde ben ilaç kullanmaya karşı olduğum için kimyasallardan uzak durmak istediğim
için, evde kendim bildiğim yöntemlerle ya da güvendiğim sitelerden bilgileri alarak uyguluyorum ve
faydasını görüyorum. Antibiyotik kullanmaya gerek
kalmıyor, iyileşebiliyoruz. Zaten şunu da öğrendim.
Bağışıklık sistemimize izin versek, dışarıdan
ilaç almasak, dışarıdan ilaç almadığımız takdirde bağışıklık sistemimiz direk devreye girecek ve mikropla savaşıp iyileşmemize neden
olacak. Ama bunun için, biraz, birkaç gün geçecek. Çok ağır değilsek bunu uyguluyorum ama ağır
gidiyorsa ağıra doğru, antibiyotik durumundaysa
ya da daha fazla ateşi düşüremediysek özel hastane oluyor” (Kadın, Lise, 38).
Genelde sağlık hizmetlerine özelde ise
doktorların muayene, teşhis ve ilaç yazma
süreçlerine ilişkin “şüpheci” olan grup, doğal
yolları tercih etmelerinde bu şüphenin önemli olduğu görülmektedir. Doktorların çok yoğun çalışıyor olmaları, hastalara özellikle çocuklara yeterli zaman ayırmıyor olmaları ve
çabuk antibiyotik yazıyor olmaları birleşmekte ve çok acil bir durum olmadıkça sağlık hizmet gereksinimi ertelenmektedir. Doğal yollar ile hastalıkla mücadele etmek, bağışıklık
sistemini güçlendirici gıdalar tüketmek tercih
edilmektedir:
“Nasıl ki bir ormanda yaprak düşer, hayvan ölür,
yaz olur kış olur ama yere oturduğunda tertemizdir. Doğanın kendini temizlediği gibi, çünkü
küçük bir doğadır insan. Alkol, sigara, stres, bes-
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lenme bozukluğu olmazsa eğer insanlar sağlıklarını
kaybetmezler. Sağlıklı insan haline dönüşürler, çok
güçlü olurlar ve doğa içinde yaşamaya başlarlar
tarzında bir sağlık anlayışı oluştu bende. Bir de biz
çocuklarımızda şunu gördük, Yahya 6 aylık ve ateşli.
Antibiyotik verdik çocuğa, meğer diş çıkartıyormuş
çocuk. Biraz daha dikkatli baksan, geniş çerçeveli baksan. Çünkü 30 saniye sürmüyor bir doktorun
antibiyotik yazması. O kadar kafa yormaya bile
tenezzül etmiyor doktorlar antibiyotik verirken. Çocuk daha 6 aylık, anne sütünden başka hiç bir şey
vücuduna girmezken antibiyotik veriyoruz” (Erkek,
Üniversite, 37).
“Şöyle, ben özeldeki doktorumdan çok memnunum.
Devlete götürdüğüm zaman götürüyorum hasta,
bakıyor çocuğa, antibiyotik yazıyor, ilaçları yazıyor
gönderiyor. Çocuğunuzun şuyu var, işte hiç araştırma yok. Sorduğum sorulara net olarak cevap alamıyorum. İçeri girdiğimde 5 dakika bile sürmüyor
muayenesi, ilaçları yazıp gönderiyor. 5 dakika bile
sürmüyor” (Kadın, Üniversite,30).
Nereye gidileceği, sağlık hizmet gereksiniminin ciddiyetine, acillik durumuna ve kimin
hasta olduğuna göre değişmektedir. Nezle,
grip gibi aciliyeti olmayan durumlarda aile
hekimliği, hastalıkların ciddi olması, kronik
olması, acil olması durumunda ise hastaneler
tercih edilmektedir. Hastanenin kamu hastanesi mi yoksa devlet hastanesi mi olacağını
belirleyen ise ailenin ekonomik gücüdür. Bir
diğer unsur da mahremiyetle ilgilidir. Bu kapsamda doğum için şayet ailenin ekonomik
gücü varsa ilk özel hastane tercih edilmektedir. Kadın doktor tercih edebilme, hasta mahremiyetinin korunabileceği düşüncesi tercihin önemli nedeni olmaktadır:
“Doğumu özelde yaptım. Çocuğuma hamileyken de
özele gittim... Yani özelde daha naifler, daha hassaslar, daha ilgililer. İyi hissettiriyorlar. Çocuğun
beyninde su var denildi. Ben Yenimahalle Hastane-

sinden Büyük Doğum Hastanesine yönlendirildim.
Çok kötü bir hamilelik geçirdim. Üzdüler beni. Yani
hamileyken ultrasona girdim ben çocuğun beyninden dolayı. Özele gittim beni rahatlattılar orada. “Bu
sadece bir ihtimal, böyle olmayadabilir” dediler. Güzel ilgilendiler. Zaten doğdu, orada bakıldı ve hiç bir
şeyi de yokmuş. Yani çok üzüldüm ben hamileyken”
(kadın, Lise mezunu, 29 yaş).
Uzmanlık bilgisini gerektirecek bir sağlık
sorunu olması halinde de kamu ya da özel
ama hastaneler tercih edilmektedir. Özellikle
cerrahi müdahale gerektirecek durumlar için
donanımlı farklı uzmanlıkların olduğu hastaneler tercih edilmektedir:
“Yani mesela genel cerrahi, mesela işte çocuk
doktoru, yani hani herhangi bir yerimizdeki rahatsızlıktan dolayı. Yoksa genel olarak aile hekimini de
tercih ediyoruz tabi” (Kadın, 27, Lise).
“Çok nadir. Yani buraya geldiğimizde (aile hekimliği)
genelde büyük hastanelere yönlendiriliyoruz. O
yüzden biz de buraya gelmektense büyük hastanelere gidiyoruz” (Erkek, 42, Lise).
Diğer yandan kamu hastanelerinin çok yoğun olması, bekleme sürelerinin uzun olması, kendilerine ayrılan sürenin kısa olması ve
tüm bunların birleşimine bağlı olarak iyi muamele görmediğini düşünmenin yaygın olduğu ve bu nedenle “özel sağlık hizmetlerini”
tercih etmekte oldukları görülmektedir:
“Devlette gittiğimde bazen doktorların tutumları hoşuma gitmiyor. Onların bu tutumları yüzünden özele
gittiğimde en azından paramı veriyorum, hizmetimi alıyorum. Güler yüzle karşılanıp insan yerine konuluyorum, o yüzden” (kadın, Üniversite, 33).
“...şimdiki doktorlar eski doktorlar gibi olmadığı için,
yeniler sadece okuyup geldikleri için ve güvenmediğim için genelde özeli tercih ediyorum” (kadın,
lise, 39).

58 Bölüm 4 Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

“Önemli durumlarda özele gidiyoruz... Eşim kalp
spazmı geçirdiğinde ama böyle normal griptir falan
normal hastanelere gidiyoruz. Yani daha detaylı araştırılıyor şimdi buradaki hastanelere gittiğiniz
zaman siz sağlam giriyorsunuz hasta çıkıyorsunuz.
Eşim kalp ağrısında duramıyor, biz kuyruk vardı. İmkânı yok, zaten Suriyeli dolu her taraf” (Kadın, 24,
Üniversite).
“Birbirine üstünlükleri şu: Devlet hastanesine gittiğiniz zaman sayı çokluğu doktorların yoğunluğu ve
bezmişliği dolayısıyla çok fazla zaman ayıramıyorlar, ilgilenemiyorlar. Ayrıntılı soru sormuyorlar.
Çocuk alerji uzmanına gitmemiz gerektiğini bile biz
araştıra araştıra internetten araştırdık öğrendik” (Kadın, üniversite, 29).

Çocuk sağlığı ve aşılarla ilgili bilgi
kaynakları
Görüşülen ailelerle; çocukların gelişimleri,
büyümeleri, hastalıkları ve aşıları konusunda
bilgileri nereden edindikleri konuşulmuştur.
Çok farklı bilgi kaynaklarını kullanmakta oldukları görülmüştür. Ancak en önemli bilgi
kaynağının i) “internet” olduğunu söylemek
mümkündür. Bunun dışında, ii)kitaplar, iii)
çocuk doktorları, iv) yakın çevre deneyimleri,
v) televizyon, vi) ilk çocuk deneyimleri, vii)
Aşıların prospektüslerini okuma, viii) çoklu
kaynak kullanımı olduğu görülmektedir.

Her şey için internet
Özel sağlık hizmetlerinin pahalı olması, ticari kaygılarının yüksek olması, gereksiz tetkikler yapılarak maliyeti arttırdıklarını düşünenler için kamu hastaneleri tercih edilmektedir. Kalabalık olmasına, az vakit ayrılıyor
olmasına rağmen halen kamu sağlık hizmetlerine daha fazla güven duyulduğu için tercih
ediliyor olduğu da belirtilmelidir. Ancak özel
hastanenin seçilmeme temel nedeni maliyetli
oluşu ile ilgilidir:
“Özel hastaneye gittiğimiz zaman onlar daha kapsamlı şeyler istiyor ama muayene ücretleri bize
fazla geliyor. Ama devlet hastaneleri gerekli olanları istedikleri için bize daha avantajlı geliyor. Onlar
da iyi bakıyorlar yani, daha kötü baktıklarını hiç görmedim” (Kadın, Üniversite, 28).
“Devletinkine tabii ki de. Yani devletinki daha iyi gelir
bize her zaman. Hem maddi açıdan” (Kadın, Lise,
25).
“Çünkü çok aşırı söylentiler var. Daha çok para kazanmaya meyilli oldukları için tetkikler, kan tahlilleri, röntgenler falan ekstra maliyetler çıktığı için
ve zaten asgari ücretle geçindiğimiz için çok fazla
maddi ve manevi anlamda el vermediği için devlet
hastanelerini tercih ediyoruz” (Kadın, 25, lise).

Genel olarak çocukların sağlığı, gelişimi, beslenmesi; özel olarak da çocuk aşılarına ilişkin
bilgi kaynaklarının neresi olduğu görüşmecilerle konuşulmuştur. Bu kapsamda en yaygın kullanılan kaynak internettir. Lise ve altı
eğitim düzeyinde olan kadınlar için internet
nerede ise tek ve en güvenilir bilgi kaynağına
dönüşmüş durumdadır:
“Beslenmesinden tutun aşısına kadar ben her
şeyi internetten araştırıyorum. Artı çevremdeki
arkadaşlarım. Önceki gibi değiliz artık, daha bilinçli
anneleriz. Ben ilk 2 çocuğumda yaptığım yanlışları
bunda yapmıyorum beslenmesinden tutun aşısına
kadar yine. Bilinçlendiğimiz için az çok, internetten”
(Kadın, Lise 39 ).
“Genelde internetten bakıyorum ben bir sıkıntı
olduğu zaman. Onun haricinde bir yerden bir bilgi
almıyorum” (Kadın, 36, Ortaokul).
“..internet var şu anda. Merak ettiğim şeyleri oradan araştırmaya çalışıyorum. Belirli sayfalara bakıyorum. Eğer çok telaş yapacağım bir şeyse doktor
bir tanıdığımız var ona soruyorum” (Kadın, lise, 26).
Eğitimli, profesyonel kadınlar için internet
başlangıçta ciddiye alınacak bir kaynak olarak
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görülmemekte ancak dönüşen, gelişen internet dünyasının alternatif, iyi bir bilgi kaynağına dönüştüğü düşünülmektedir. İnternet,
pek çok uzman, profesyonel tarafından etkili
şekilde kullanılmakta, ikna edici, görselliğe
dayalı bilgiler sunduğuna inanılmaktadır. Kitaplar, özel doktorlar ile başlayan süreç, bu
kaynakların bilgisayara taşınmaya başlaması
ile tek ve güvenli kaynak olma yolunda hızla
gelişmektedir. İnternette videolar kaynaklı,
kişinin kimliği, kariyeri, çalışma yer bilgilerini
içerecek şekildedir ve güvenilirlik sorununun
aşılmasına yardımcı olmaktadır:
“İnternetten araştırdım, kendim okudum. İşte ürünler getirttirdim vesaire hani normalde bilmiyordum
bu kadar geniş. Organik gıda, hani duyuluyor ama
mesela temizlik ürünlerinin bu kadar alternatiflerinin
olabileceğini ya da evde yapılabileceklerini bilmiyordum. Onların hepsini araştırarak. Bir de şöyle bir
şey var. İnternetteki bilgiye şüpheyle yaklaşıyorsun
sonuçta. Yazılı bir kaynağa dayanmıyorsa güvensiz.
Ama şöyle de bir şey var. İnternette doktorlar
videolarıyla birlikte yer alıyorlar işte falanda
profesör gibi, falanca kimyager gibi. Onlar da
kendi videolarıyla, kendi mesleki kimlikleriyle
orada yer aldıkları için bu sefer hani internetten
yararlanmakta bir problem görmemeye başladım” (Kadın, Mimar, 33).

Kitaplardan
İnterneti bir bilgi kaynağı olarak şüpheli bulan ve kitap okumayı önemseyen bazı anneler vardır. Ancak okunduğu belirtilen kitaplar popüler olmuş ve aşı reddinde kitap okuduğunu söyleyen herkesin değindiği ortak ve
sınırlı bir kaynak alanı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dr. Ümit Aktaş, Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Hüseyin Ayyayla gibi
aşılara karşı olan kişiler ve onların kitaplarına sürekli olarak referans verilmekte olduğu
belirtilmelidir:

“Genellikle kitaplardan. İnternet ortamına çok güvenmiyorum. İnternet ortamına çok güvenmediğim
için, çünkü başım ağrıyor yazıyorsunuz, sizi ölüme
götürüyor yani okuduğunuz zaman. Onun için genelde kitaplardan” (Kadın, Üniversite, 24).
“Benim merak etmem lazım kitabı. Ve benimle beraber doğum yapmış olan arkadaşlarım, benden
önce tecrübe edinmiş olanlardan mesela bir isim
verebilirim. Mutluluk Kürleri, Ümit Aktaş bu arkadaş
doktor kendisi. Yazarlardan çok doktor olmasına
dikkat ediyorum, doktorların kaleme aldığı şeyler. Ümit Aktaş’ın kitabında mesela aşıyla ilgili
çok güzel bilgiler veriyor. O beni, hani mesela,
caydırıcı noktalardan biri o olmuştu. Bir de Profesör Doktor Ahmet Aydın’ın yazdığı Otizme Çözüm
Var kitabı, otizmin çoğunluğunun annelerin gıdaları,
hani hamilelikten kaynaklı, işte tarımsal ilaçların ya
da işte mesela kullanmış olduğunuz kozmetik ürünlerinin ve aşıların olduğunu söylüyor. İddia ediyor.
Ve ben kendi çapımca dikkat etmeye çalışıyorum.
Helal sertifikası olmayan, gözetimden geçmeyen gıdalar tüketmiyorum. Paket içerisine girmiş gıdaları
kesinlikle tüketmek istemiyorum” (Kadın, Ortaokul
terk, 26).

Çocuk doktorundan
Özellikle orta ve üst orta gelir düzeyinde olan
aileler için çocukların düzenli takiplerinin
yaptırılması ve bu kapsamda da en azından
2 yaşına kadar özel bir doktorunun olması
önemsenmektedir. Çocuklarını özel doktor
takibinde büyütebilen aileler için çocuk doktoru ve onun önerileri en önemli bilgi kaynağı olmaktadır. Güvene dayalı sürdürülebilir
ilişki kurma olanağı ve özel doktoru istenilen
her vakit arayabilme olanağının olması onu
önemli bir bilgi kaynağına dönüştürmektedir.
Ancak belirtilmelidir ki bu maliyetlidir ve bu
nedenle sadece bu maliyeti karşılayabilen aileler için kaynak olmaktadır:
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“Doğduğundan beri götürdüğümüz, her ay rutin
kontrollerini yaptırdığımız. Şöyle, doktor zaten her
gittiğimizde bize bilgileri veriyordu, oradan öğrendik.
Zaten artık bilgiye ulaşmak da çok kolay” (Kadın,
Üniversite, 33).
“Ya doktorumuzdan ya da bizim evde bir kaç tane
kitap var. Örneğin “çocuğum hastalandığında ne
yapmalıyım” gibi. Dediğim gibi çok acil, kötü bir
durum olursa tabi ki ilk doktor ama onun dışında
bir yere bakmak istersem kitaba bakarım. İnternete
bakarım” (Kadın, üniversite, 38).

Yakın çevrenin deneyimleri
Çocuk büyütme konusunda yakın çevrenin –
anneler, kayınvalideler, aile büyükleri- etkisi
azalmış gözükmektedir. Yeni anneler çocuklarını daha “bilimsel”, kendi araştırmaları ve
edindikleri bilgiler ışında büyütmek istemektedirler. Diğer yandan bazı aileler için halen
yakın çevreden öğrenmek onlara danışmak,
onların deneyimleri ile hareket etmek sözkonusu olabilmektedir:
“Çocuk büyütenler, annelerimiz, ailemizden bu konuda bize yardımcı olan büyüklerimiz. Ondan sonra bilirkişiler. Mesela nedir, hani, nasıl söyleyeyim
mesela ilaç aldığımda bir eczacıya konuşuyorum, bir
sıkıntım olduğunda. Ondan sonra buraya geldiğimde Tülin Hanım’a soruyorum bir sıkıntım olduğunda.
Onun haricinde üçüncü olarak internete başvuruyorum” (Kadın, İlkokul, 30).
“Kayınvalidem çok araştırmacı. Onun akrabaları
genelde doktor zaten. Eğitimli insanlar, onları arıyoruz telefonla öneri alıyoruz” (Kadın, üniversite, 31).

Televizyon, sabah sağlık programları
Görüşülen kadınların çoğu ev kadınıdır. Televizyon izleme alışkanlıkları ve televizyon
izleme sürelerine göre yapılan çalışmalar ev
kadınlarının ortalama 6 saat televizyon izlediklerini ve özellikle sabah ve öğleden sonra

televizyon programlarının ev kadınını hedeflediğini göstermektedir. Bu kapsamda televizyonun da önemli bir bilgi kaynağı olabileceği
özellikle sağlık programlarının çok izleneceği
düşünülebilir. Diğer yandan araştırma kapsamında görüşülen kadınların önemli bir
bölümü için televizyon bilgi kaynağı olarak
belirtilmemiştir. Çocuk bakımı ve ev işlerinin
çok zaman alıcı olduğu ve bu nedenle televizyon için fazla zaman kalmadığı belirtilmiştir.
Diğer yandan az sayıda olmakla birlikte televizyon ve sabah kuşağı sağlık programlarının
izlendiği ve bazı bilgilerin buradan edinildiği
görülmüştür:
“Radyo dinlemek gibi bir alışkanlığım yok maalesef
ama ben çocuklu bir anne olduğum için televizyonun başına çok oturma fırsatım olmuyor ama rast
geldiğim sabah programlarında. Zaten biliyorsunuz
sabah programları sağlık üzerine oluyor genelde, dikkatimi çeken konularda oturuyorum dinliyorum” (Kadın, İlkokul, 30).

Aşıların prospektüslerini okuma
Çocuk aşılarına ilişkin önemli bilgi kaynaklarından birisinin aşıların prospektüslerini
okuma olduğu görülmektedir. Eğitim durumundan bağımsız şekilde prospektüs okunmakta ve orada yazan bilgiler internetten
doğrulanmakta ve aşıların içeriğinin ne kadar
güvenilmez olduğu bilgisine sadece prospektüs okunarak erişilebilmektedir. Hatta
bazı durumlarda sağlık hizmet sunucuları ile
“neden aşıyı ret” ettiklerini açıklamak, kendi
bilgilerinin kaynağının “bilimsel” olduğunu
kanıtlamak için de prospektüs bilgisi kullanılmaktadır. Bazı sağlıkçıların özellikle hemşirelerin bu prospektüsleri bile okumadığı ve
kendileri kadar bilgilerinin olmadığı düşüncesinin gelişmesine de yol açmaktadır:
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“Ve yine aşıların yan etkilerinde, prospektüste yazan bir gerçek. Çocuklarda aşıların hiperaktivite,
agresiflik, otizm, obezite gibi şeylere neden olduğu
birebir yazıyor. İnternetten aşıların prospektüslerini
bulabiliyorsun. Oradan yan etkilerini de okuyabiliyorsun zaten internetten” (Kadın, Üniversite, 28).

“Bir tane de savcı da çocuklarına aşı yaptırmamış,
tanıdığımız bir savcı. Çocuklarına aşı yaptırmamış
diye mahkemeye verdiler savcıyı ve savcı kazandı mahkemeyi. Çocuğunda çıkan zararlardan
dolayı. Yani sizin kulağınıza geliyor mu bilmiyorum
ama böyle şeyler çok fazla” (Kadın, Üniversite, 28).

“Şöyle, şimdi ben prospektüsü okuduğumda,
interneti geçtim. Çünkü internette her zaman
doğru bilgi olmayabiliyor. Ben o prospektüsü
okuduğumda tamam dedim yani, içerisinde fermande diye bir madde. Halıların altında kullanılan bir
yapıştırıcı bu, alüminyum yani kanser yapıcı bir sürü
hücre. Çok oldu ben bunları okuyalı, aklımda şimdi
hepsi yok ama gerçekten şimdi düşünüyorsun. Sen
bu çocuğu dışarıdaki mikroplardan korumaya çalışıyorsun, onu vermeyeyim kanser yapıcı hücre var diyorsun. Aşının içerisinde de bunlar var bu maddeler
var, neden bunu bile isteye çocuğumun vücuduna
enjekte edeyim?” (Kadın, üniversite, 30).

“Emsal, davalık kararlar var. Ordu Başsavcısı, hadi
biz cahil anneyiz diyelim ki, hepsini bir kenara bırakalım. Ordu Başsavcısı okumuş devletin başına getirilmiş bizi yöneten insanlardan birisi.
Aşı yaptırmadığı için aşı reddinden sonra kendisine
dava açılıyor ve dava açıldıktan sonra davayı 8 sayfalık bir savunmayla kazanıyor. Bu bir emsal. Nasıl
kazandı? Haklı. Haklı olduğu için kazandı. Yani aşıların hiç mi zararı yok” (kadın, lise, 38).

Aşının davaya konu olması, kazanılmasına
ilişkin haberler
Türkiye’de aşı retlerinin 2010 yılından beri görüldüğü ancak 2015 yılında Ordu’da yaşayan
bir savcının ikiz bebeklerine aşı yaptırmaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü çocuklar için sağlık önlemi davası
açması ile gündeme gelen ve ardından savcının davayı kazanmış olmasının aşı reddine
ilişkin tavrı destekleyici ve cesaretlendirici
hale geldiği görülmektedir. Bu çerçevede bu
davaların kamuoyunda tartışılması, aşının
zorunlu olmadığı, aşının zararlarının olabileceği, hem de “bir savcının” eğitimli ve toplumda saygın bir yeri olan kişinin aşı reddetmesinin diğerlerini cesaretlendirdiği ve kendi
retlerine temel olarak kullanıldığı görülmektedir. Benzer şekilde görüşülen ailelerin bu
davayı izledikleri, sonuçlarını takip ettikleri
ve kendilerini haklılaştırmakta kullanmakta
oldukları görülmüştür:

“Sonra ben haberlerde aşı reddi yapan aileleri
gördüm. Sonra dedim ki, bir insan canından daha
önemli bir parçaya neden aşı reddi, neden böyle bir
şey yapar? Televizyonda duydum, neden dedim aşı
reddi yapar bir insan çocuğuna neden bunu yapar?
Biz tabii çok inanıyoruz aşıya. Sonra ben araştırmaya başladım yavaş yavaş. Şunu fark ettim. Bu arada
ben 6 aya kadar aşılarını yaptırdım. Bu benim ilk
tecrübem. Ben hiçbir prospektüsü incelemedim.
İçeriğinde ne var kontrol etmedim. Yan etkilerini
okumadım. Ben marketlerdeki yumurtaların organiklerine bile güvenmeden yumurtaları Samsun’dan
kendi tavuklarımızdan getirtiyorum ama içeriğinde
ne olduğunu bilmediğim aşıyı vücuduna, damarına
yaptırıyorum. Çok yanlış aslında. Burada aydınlandım zaten” (kadın, önlisans, 24).

“İlk çocuğum otizm oldu,
ikincisinde vazgeçtim”
Birden fazla çocuğu olan aileler için ilk çocuğun deneyimleri de bilgi/referans olmaktadır.
İlk çocuğunun büyümesi, gelişimi, aşılara tepkisi; ikinci çocuğun kaderini etkilemektedir.
İlk çocukta aşılara ilişkin olumsuz düşüncesi
olmayan ve aşılarını düzenli yaptıran ancak
aşılara bağlı olduğu düşünülen rahatsızlıkların ortaya çıkması aileleri araştırmaya itmekte
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ve bu araştırma aşı reddine neden olabilmektedir. Diğer yandan ilk çocuğun aşı deneyimi
diğer çocuklar için referans oluşturmakta ve
önemli bir deneyim bilgisine yol açmaktadır.
İlk çocuğunda aşı yaptırmış ve aşının koruyuculuğuna ilişkin beklentileri karşılanmamış
anneler de aşı reddine geçebilmektedirler. O
vakit araştırmadıklarını, sadece düşünmeden
yaptırdıklarını düşünmekte ve çocuklarına
aşı yaptırdıkları için pişmanlık duymakta ve
ikinci çocukta yaptırmamaya başlayabilmektedirler:
“O zaman sağlık yönünden düşünüyordum ben.
O zamanlar ben bu kadar araştırma yapmadığım için aşının diğer taraftaki yan etkilerinden
haberim yoktu. Hafza’da yaptırdım, düşünmeden
yaptırdım. Pişmanım yani keşke yaptırmasaydım
daha önce araştırsaydım. Ben şu an onda bunun
yan etkilerini çok fazla yaşıyorum. Hafza agresif, ben
çocuğumla iletişim kuramıyorum bunun yüzünden.
Çok fazla hiperaktif. Onu tatmin edemiyorum çünkü
çok fazla hareketli. Sürekli onunla ilgilenmem gerekiyor. Yazmasa tamam derim ama birebir kendileri
yazmışlar bu yan etkileri. Ayrıca bu aşıların çoğunda,
hangilerinde tam olarak bilmesem de, maymun ve
insan geni kullanılıyor. Yani bu benim için çok kötü
bir şey. Yani onlar haram boyutta olan şeyler ve
sizler zarar görmüyorsunuz ama ben bunu haram
gördüğüm için bize zararı dokunuyor” (kadın, üniversite, 28).
“Yani aşıları kesintisiniz yaptırıyordum 2 yaşına kadar büyük oğluma da bütün aşılarını yaptırdım. Buna
da 6 ayına kadar yaptırdım. Sonra baktım yani, buna
da olacak heralde diye düşündüm. Hani aileler de
öyle diyordu mesela. Karma aşıdan sonra benim
oğlum tavana boş boş bakmaya başladı diyordu. Ailelerle de çok konuştum. Sakın aşı yaptırma.
Bazı doktorlar da bunu söylemiş, meslekten ihraç
edilmiş. Bunları da gördüm, internetten” (kadın, 25,
Lise).

İlk çocuğuna aşı yaptıran ve aşılar konusunda daha evvel hiç düşünmemiş olan ve
aslında bu konunun düşünülmesi gereken
bir konu olmadığına inanmış olan bir kadın
bir gün internette bir sağlık grubu ile karşılaşmıştır:
“Ben bu konuda hiç bir şey bilmiyordum. Facebooka bir grup var. Orayla karşılaştım okudum face’ten.
Okuduklarım karşısında şaşkınlığa düştüm. Sonra
düşündüm. Aşıya karşı olan bir grup değil. Sağlık
grubu. Otizm olmuş bir kadın “korku politikası”
diye yazmış. Gerçekten de öyle yani. Yaptıranların
çoğu korkusundan ya da bilgisizliğinden yaptırıyor.
Araştırsalar kar-zarar çıkar onlar da yapmazlar” (kadın, Lise, 29).
“...erkek kardeşimin doğuştan sıkıntısı vardı. Engelli doğdu. 1,5 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam ya
da 2 yaşındadır. Aşılar sonrasında boğmaca olduğu
teşhis edildi. Boğulur derecede öksürüyor, nefessiz kalıyor ve bunlar neredeyse 1 aya yakın sürdü
ve hiçbir doktor boğmaca demedi. Başka bir sürü
tedaviler uygulandı. O böyle kucağımızda mosmor,
nefessiz kalarak öldü dediğimiz çok zaman oldu.
Sonrasında tevafukken başka bir doktor var, ona
gitmemişken bir ortamdayken nöbetine şahit oluyor
ve bu çocuk boğmaca diyor. Aşısı falan da var tabi
ki ama ona rağmen bu kadar geçirdi. Sonrasında bu
boğmaca tanısı konulduktan sonra, bu 1 ayı buldu,
aslında boğmaca hafiflediği dönemde oluyor yani.
Sonra tedavisi yapıldı falan iyileşti ama o orada bir
soru işareti tabi. Aşısı olduğu halde neden bu kadar ağır geçirdi?” (kadın, üniversite, 30).

Etraftan duyulan kaba bilgiler
Bazen hiç bir ciddi araştırma yapılmadan da
etraftan duyulan kaba bilgiler referans alınabilmektedir. Araştırma yapmadan hazır önyargıları kabul etmeye erkeklerin daha hazır
oldukları, kadınların başarabildikleri kadar
araştırmacı oldukları, “şüpheci” oldukları
görülmüştür. Genel olarak aşı reddine ilişkin
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çalışmalar aşı ret kararını erkeklerin aldığını,
eşitsiz güç ilişkilerinin kadınları pasif kıldığını
ve kocaların kararına uydukları yönündedir.
Ancak bu çalışmada farklı bir durum tespit
edilmiştir. Görüşme davetine gelen, bu konudaki tüm dertlerini, şüphelerini paylaşanların
çoğu kadınlar olmuştur. Ayrıca kadınların öncelikle karar almakta ve kocaları kendi kararlarına dahil etmeye çalışmakta oldukları da
görülmüştür. Ayrıca erkeklerin daha pasif, konuya ilişkin araştırmacı ve şüpheci olmadıkları ve bu konuları –çocuk büyütme, aşılamakadınlara bırakmış oldukları görülmüştür:
“Niye, bize dediler ki aşı canlı virüs taşıyor. Tabi
dışarıdan duyduğumuz kadarıyla. O yüzden çekindik korktuk yaptırmadık. Herhangi bir hastalık
olur, aşılardan dolayı bir sıkıntı olur. Canlı virüsün
çocuğumun vücudunda dolaşmasının pek fazla
taraftarı değildim. Şahsen ben kendim aşı taraftarı
değilim. Kendim istememiştim” (Erkek, 42, Lise).

Çoklu kaynakları birlikte kullanma
Eğitim düzeyi yükseldikçe ailelerin bilgi kaynaklarının çoğaldığı görülmektedir. İnternet
mutlaka kullanılmaktadır ama internette
şüpheli bilgi olması ihtimalina karşı kitaplar
okunmakta, tanıdık doktorlar aranmakta, yakın aile üyelerinin deneyimlerine başvurulmakta ve bilgi kaynakları çoğaltılmaktadır:
“Kitap alıyorum, bebek kitapları. İnterneti takip
ediyorum, işte hemşire hanımın yönlendirmeleri, kendi doktorumuzun yönlendirmesi o şekilde
devam ediyor” (kadın, Üniversite, 30).

Aşı reddine karar verme süreci
Aşı kararsızlık süreci aşıların bazılarının kabulünü, aşıları geciktirmeyi ve aşıların bazılarını reddetmeyi kapsamaktadır. Ret kararı ise
aşı karar sürecinin bir sonucudur. Bireyler ret
kararı verdikten sonra onların bu kararlarını

değiştirmek oldukça güçtür. Kararsızlık yaşayan bireyleri ret kararı vermeden bu süreçte
yakalayabilmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda, kararsızlık yaşayan bireyler de farklı
etmenlerin etkisiyle geniş heterojen bir gruptan oluşmaktadır. Bu açıdan, ebeveynlerin aşı
kararlarında sadece ret değil kararsızlık bağlamı da dikkate alınarak konu daha geniş bir
perspektifte ele alınmalıdır.
Bu kapsamda aşı ret kararının kararsızlık
sürecinden geçtiğini, ve bu sürecin kolay bir
süreç olmadığını belirtmek gerekmektedir.
Anne-babalar kendilerince çocuklarını daha
sağlıklı büyütmek, hastalıklara karşı daha iyi
koruyabilmek derdindedirler. Türkiye genel
olarak bağışıklama ve özel olarak aşı hizmetleri konusunda oldukça uzun ve başarılı denilebilecek bir deneyime sahiptir. Ve 2010’lu
yıllara kadar “aşı” hiç düşünülmeden kabul
edilmiş ve aşının zararları, aşının yapılamayabileceği düşüncesi dahi ailelerin kafasından geçmemiştir. Görüşülen anne ve babaların hepsi aşılıdır. Belki kırsal alanda yaşamaya
bağlı bazı aşıları yapılamamıştır ama aşılatma konusunda tereddütü olmayan ailelerde
büyümüşlerdir. Bir görüşmeci dışında kendi
ailelerinde aşı yapılmasına bağlı olumsuz sonuçlar yaşamış olan yoktur. Toplamda ise çok
uzun yıllar fayda-zarar analizinden aşıların
faydalı çıktığı ancak günümüzde zararlarına
yönelik bir ilginin artmakta olduğu görülmektedir. Tüm bu gelişmeler, bilgiler, mahkeme
kararları, yurt dışı kaynaklı kolay yayılan aşının zararlarına ilişkin bilgilerin aileleri etkilediği görülmektedir. Diğer yandan aşı ret kararı
kolayca verilen bir karar değildir.
Belirli araştırmalardan sonra yaptırmamaya karar verilmektedir. “Aşı yaptır, aşı yaptırmazsanız çocuğunuz ölür” diyen bir anlayışın karşısında yaptırmama kararını almak
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ebeveyn olarak zor alınan bir karardır. Ayrıca
diğerlerinin gözünde aşı yaptırmayan kişi “cahil, bilgisiz, çocuğuna bile isteye zarar veren
ebeveyne pratikte ise anneye (çoğunlukla bu
karar annelerce alınmaktadır) dönüşmektedirler. Dolayısı ile hem bireysel hem de toplumsal baskıya maruz kalmaktadırlar:
“Evet günlerce, aylarca ben ağladım. Uykusuz kaldım. Çocuk hassasiyet gösteriyordu zaten aşılardan
sonra. Diğer oğlum reaksiyon göstermiyordu, normaldi. Aşıdan önce nasılsa aşıdan sonra da öyleydi.
Ama kızım aşıdan sonra rahatsızlanıyordu, ben
fark ediyordum. Dedim belki bünyeleri farklıdır.
Çok ikilemde kaldım, çok ağladım. Vicdanım sızladı”
(kadın, Lise, 29).
“Şöyle, birkaç tane arkadaşım vardı aşı yaptırmayan. Bu konu hakkında kitaplar okudum, internetten araştırmalar yaptım, buradan hemşire
hanımdan aşının prospektüsünü istedim ve
gerçekten yaptırmamam gerektiğini düşündüm
yani. Yaptırmadım... Yani biz konuşurken yaptırmıyorum, genetiği bozuluyor gerçekten işte dediler. Nereden biliyorsun diye sorduğumda işte prospektüsü
okudum dediler. Yani benim yaptığım şeyleri onların
da yaptığını gördüm. Onlar yaptırmıyormuş deyip
ben de yaptırmayayım demedim, çok araştırdım
yani” (kadın, üniversite, 30).
“Ha aşı olmuş mesela, sıkıntı yaşayan da var ama
maşallah turp gibi olan da var. Şunu da demiyorum,
aşı olmadı ve mükemmel bir sağlığı var %100
bağışıklığı süper, sağlıklı demiyorum. Ama aşı
olup da ne yazık ki bazı hastalıkları baskılayıp
ama başka yerlerden de patlak veren sıkıntılar
olduğunu da düşünüyorum. Egzama, astım gibi
sıkıntılar da var” (kadın, üniversite, 33).

İlk şüphe
Genel olarak aşı konusu, çocuk aşılarını yaptırma-yaptırmama, aşıların yan etkileri önceden düşünülen, planlı olarak karar verilen
bir süreç özelliği göstermemektedir. Konu en
erken gebelik süreci ile birlikte düşünülme-

ye başlamaktadır. Gebelik dönemi yapılması
gereken tetenoz aşısı, bu aşının gerekli olup
olmadığı, dozu konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bazı kadın doğum uzmanları
tek doz, bazıları üç doz önermekte bazıları
da hijyenik koşullarda doğum yapılacağı için
gerekli olmadığını söylemektedir. Bu farklı
görüş ve farklı doz tartışması aşıya ilişkin ilk
“şüphenin” oluşmasına yol açmaktadır:
“...benim aşılarla ilgili tereddütlerim tetanos
aşısı olacağım zaman başladı. Benim doktorum 2
doz önermişti. Ama aile hekimime gittiğimde, biraz
evhamlı da bir doktordu. “Ben sana sadece bir doz
yapacağım” dedi. Ben de neden diye sordum. “Çünkü bu halinle olmaz” dedi. Yani ne demek istediğini
bile anlayamadım. Korktum. Zaten daha öncesinde
de düşüklerim olduğu için hamilelik benim için çok
korkulu geçti. O öyle deyince, bilmiyorum yanlış bir
şey de söylemek istemem ama bu her şeyde var.
Özellikle sağlıkta da olunca insan tereddütlere düşüyor. Çok başlılık var, çok fazla görüş var. Benim
doktorum 2 doz olmamı söyledi. Mesela eşimin kız
kardeşine 5 doz yapıldı. Yani bu neye göre belirleniyor? Benim neye ihtiyacım var? Ya da şu an tetanos
gerekli mi? Yani hastanede olabiliyor doğumlarımız,
güzel şartlarımız var. Bu şekilde aşılarla ilgili araştırmaya başladım. İnternette belirli sayfalar var. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyordur. Oralarda insanların anlattığı şeyler vardı. Onlar beni çok korkuttu. Başlarına gelen şeyler. Sonra bunlarla ilgili dönüt
alamamaları, kimsenin sorumluluğu kabul etmemesi. Bunlar insanı çok korkutuyor. Dünyaya bir evlat
getiriyorsunuz. Ya ona da olursa? Çünkü öncesinde
hiçbir alerji testi yapılmıyor, anlatılmıyor. “Bakın şu
aşı şu, içerisinde bunlar var. Sonrasında şöyle şöyle
şeyler olur” denilmiyor Zaten %100 güvenli bir şey
değil çünkü en küçük ilacın bile yan etkisi olabiliyor.
Bunlar beni biraz korkuttu” (kadın, lise, 26).
“Aklımda da hiç böyle bir şey yoktu. Ben hamileliğimde tetanos aşısı oldum. Bir doz oldum işte aşılar
3 dozdu zannedersem. Hepsi bir arada da yapılabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam ya da böyle kademeli
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yapılıyordu. Yaptırdıktan sonra benim elim kabardı.
Elimin üzeri kabardı ve aylarca geçmedi, sürekli kaşındı. İlk başta ona bağlamadım ama sonra bunu
yaptırıp aynı sıkıntıyı yaşayan insanları gördüm. Yan
etkisi olabilir dedim. Sonra çocuğum olduktan sonra,
işte doğum yaklaşacak vesaire çocuğa aşı yapılacak
yapılmayacak onların bile farkında değildim. Sonra
a evet biz aşı yaptıracağız, neler oluyor falan derken
algıda seçicilik oldu. Kulağa önceden duymadığım
her şey hücum etmiş oluyor” (kadın, üniversite, 33).
İlk çocuğun aşı deneyimi de etkili gözükmektedir. Birden fazla çocuğu olan aileler için
ilk çocuk referans olarak kullanılmaktadır. İlk
çocuğun aşıya verdiği tepkiler, aşı sonrası yaşanan rahatsızlıklar, aşıya rağmen hastalık geçirme, aşılara ilişkin “şüphenin” oluşmasının
bir diğer nedenidir:
“İlk çocuğumuzun tüm aşıları tam, rota virüs aşıları
da dâhil. Çocuk felci aşısının tekrarını da biz kendimiz yaptırdık. Tüm aşıları tam. Özel aşılarını da yaptırdık. O zaman devlet karşılamıyordu biz kendimiz
satın alıp yapıyorduk. Fakat benim ilk çocuğumun
ateşi hiçbir zaman düşmedi, hastalığı hiçbir
zaman iyileşmedi. 2-3 kutu antibiyotik, devamlı hastaneye git gel biz çok problem yaşadık.
Ateşi hiç düşmüyordu. İlk çocuğumda aşıları hiç
sorgulamadım. Sağlık bakanlığı neyi uygun görüyorsa yaptık hatta fazlasını bile yaptık. Özel aşıları
yaptık. Fakat ben yaşadığım olumsuz tecrübelerden,
çocuğumun alerjik ve çelimsiz bünyesinden dolayı
istemedim. Çok ikna etmeye çalıştılar doktorumuz
da hemşireler de. İkinci çocuğumda aşıyı bıraktım”
(kadın, üniversite, 29).
Çocuğun sağlığı, beslenmesi, aşıları ile ilgili araştırma yapmaya başlama da bu sürecin
başlatıcısı olabilmektedir. Kendilerini araştırıcı, sorgulayıcı anne olarak tanımlayanlar bu
süreçte özellikle interneti çok sık kullanmaya
başlamakta ve karşıt söylemlerle karşılaşmakta ve etkilenmeye başlamaktadırlar:

“...bir buçuk yaşına kadar aşılarını yaptırdık. Ama
aşılarını yaptırırken herhangi bir fikrim olmadan yaptırdım ben. Bunlar mecburi ve yapılmalı görüşü ile.
Aslında fikrim olmadığı için yaptırdım. Daha sonra internette bir aşı karşıtı kesimin olduğunu
gördüm ve bazı şeyler bana çok mantıklı geldi.
Özellikle de ilk 6 ay çocuğuma nasıl aşı yaptırdım diye kendi kendime çok üzüldüm. Çünkü
düşününce ilk 6 ay boyunca bir çocuğun normal bir
besin yememesi bile lazım. Anne sütünü emmeli. Ama ben ilk 6 ay böyle beslenmesi gereken bir
çocuğun kanına bir şey zerk ettiriyorum ve içeriğini
hiç bilmiyorum. Ben bir parol kullansam bana onun
prospektüsünü gösterecekler ve bunu okuyun da
kullanın diyecekler. Ama küçücük bir çocuğun kanına bir şey zerk ediyorlar ve prospektüs gösteremiyorlar. Kalıp bir söz ve herkesin inandığı, inanmamız
gereken bir söz. Ama neden inanmamız gerektiğiyle
ilgili altında bir bilgi yok. Bu beni çok rahatsız etti.
Ayrıca çok büyük bir piyasa olduğunu düşünmeye
başladım. Bunu şirketler satıyor. Devletler müşteri.
Yeni doğan her çocuk bu aşıları olmak zorunda. Bu
da beni çok tedirgin eden bir şey, çünkü güvenmiyorum” (kadın, üniversite, 34).
“Internet haricinde olanları da işte etrafımızdan
eşimizden dostumuzdan duyduğumuz, onların
tecrübeleri, gene internetteki sağlam, sağlıklı bilgi alabileceğimiz web siteleri üzerinden araştırma
yaptığımızda çok çelişkili makaleler, yorumlar vardı.
Biz o yüzden o 3 aşıdan sonra yaptırmadık. Çünkü
biraz şüpheli geldi bize. Tam doğrudan, sağlıklı
bilgi alamadığımız için de yaptırmadık” (kadın,
25, Lise).

Aşı tereddütü/reddi tutumları:
heterojen bir grup
Aşı retlerine ilişkin yapılan çalışmaların sonuçları bu grubun homojen olmadığını kendi
içinde heterojen olduğuna vurgu yapmaktadır. 29 aile ile yapılan görüşmelerin sonuçları da bu bulguyu desteklemektedir. Kayıtlara
tümü “aşı reddi” olarak geçmiş olmasına rağ-
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men bu başlık altındakilerin heterojen olduğu görülmüştür: i)tamamen retçi olanlar, ii)
kısmi retçiler, iii) doğalcılar, iv) yeni bir aşı
takvimi önerenler gibi kendi içinde çeşitlenmektedir.

Tamamen karşı olanlar
İlgili literatürün de değindiği “gerçek aşı retçiler” grubuna dahil olabilecek sınırlı sayıda
kişi vardır. Bu kişiler eğitimlidir, okur-yazarlıkları yüksektir, yabancı kaynakları takip edebilecek dil bilgileri vardır. Kendi kararlarını
haklılaştırabilecek pek çok karşı argüman geliştirmiş durumdadırlar ve uzlaşmacı değillerdir. Kendilerince konuyu iyi araştırmışlardır. Karşı görüş dinlemek istememektedirler
ve kendi görüşlerinden şüphe etmemektedirler. Az sayıda oldukları görülmüştür ama çok
katı oldukları anlaşılmıştır:
“6 aya kadar bağışıklık sistemi yok değil mi vücutta?
Yani var da aktif değil Pasif yani aktif değil. Durum
böyleyken Türkiye’de 6 aya varana kadar aşı takviminin %25-%50’si tamamlanıyor. Olmayanı hard
disk’e niye yüklüyorsun? İkincisi, Wolkswagen
Türkiye’de bisiklet dağıtıyor insanlara. Aşının sahipleri ilaç şirketleri. Bu aşıyı alın hasta olmayın diyor.
Wolkswagen’ın sahibi bisiklet dağıtır mı ücretsiz?
Üçüncüsü de prospektüs. Yani bu ney kardeşim,
benim vücuduma soktuğun şey ne? Ne var bunun
içinde? Türkiye’de yapılan dahil, gelsinler içinde şu
var desinler. Ben bilmediğim bir şeyi nasıl kullanırım.
Üç tane mantığım vardı, bir de tabi bakış açısı. Yahya
2 yaşındaydı. Su çiçeği çıkardı. 2 gün sürdü ve çok
hafifti. Yağmur, alt komşumuz su çiçeği aşısı var. O
bir haftada geçirdi ve çok zor geçirdi. Ve daha bebek
ya, bebeğin canını yakıyorsun böyle aşılarla” (Erkek,
üniversite, 36).

Şartlı evetçiler/kısmi retçiler:
Kayıtlara “aşı retçi” olarak geçmişlerdir ancak
yapılan görüşmelerde bu grubun çoğunlukta

olan grup olduğu ve kısmi retçi oldukları ortaya çıkmıştır. Bu grup aşıya ilişkin şüpheleri
olan, kararsızlıklar yaşayan ama ikna edilmek
için de yeterli zaman ve açıklayıcı bilgi ile karşılaşmamış olan gruptur. Aslında iyi bir iletişim ve ikna edici çalışma ile fikirlerini gözden
geçirebilecek bir grup oldukları düşünülmüştür. Çeşitli kaynaklar okumaktadırlar, sosyal
medyada gruplara üye olmuşlardır, kulakları
aşının zararlarına daha açık olan bir grup niteliği göstermektedirler.
Bu grup, bazı aşılarda risk almak istememektedir. Tedavisi çok zor olan, ölümcül olabilecek hastalıklara ilişkin aşılarda risk almak
istememektedirler. Ancak tedavi edilebilir
olan hastalıklar için kendilerine güvenmekte ve çocuklarını aşıdan daha iyi koruyabileceklerini düşünmektedirler. İyi koşullarda
yaşadıklarını, çocuklarını iyi beslediklerini,
bakımlarına gerekli zamanı ve özeni gösterdiklerini düşünmekte ve bu durumda aşı yaptırmamanın yol açabileceği riskleri üstelenebileceklerine inanmaktadırlar:
“Ama şu anda bir salgın riski görmüyorum. Ölümcül olmayan hastalıklar için de aşı yaptırmak istemem. Çocuğumun kendisi evet kötü atlatabilir o hastalığı. Çocuğumun vücuduna o hastalığı atlatma fırsatını da tanımak isterim. Çünkü bağışıklık sisteminin
gelişmesini de isterim. Sadece aşısı olan hastalıklarla
değil, muhakkak başka mikroplarla da karşılaşacak
çocuğum. O yüzden bağışıklık sistemimin gelişmesini
daha çok isterim” (kadın, üniversite, 34).
Önemli/önemsiz ayrımı yapılmakta ve
kendilerince önemli gördükleri aşıları yaptırmakta ancak yeni çıkmış, yaygın görülmeyen, nasıl bir koruyuculuğunun olacağının
bilinmediği aşılara tereddüt gösterilmekte ve
“önemsiz” kategoriye alınanlar için aşı yaptırılmama yolu izlenmektedir. Diğer yandan
bu grubun kafası karışıktır yaptırsalar da yap-
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tırmasalar da “iyi mi/kötü mü” yaptıklarından emin olmamaktadırlar. Hatta görüşmeyi
kabul etme nedenleri bir miktar bilgi almak,
kararları ile ilgili bir şeyler duymak istedikleri
içindir:
“Çünkü hepatitlerin tedavisi daha zor… Olduktan sonra tedavi zor… Ya da olma riski yüksek
demeyeyim de çünkü bizim ailemizde hepatit yok,
olma riski yüksek değil. Sadece hepatitten biraz
daha çekindiğimizden, korktuğumuzdan dolayı, biraz daha tedavisi zor olduğu için. Sadece hepatitleri yaptırmayı düşünüyorum. Diğer aşılar suçiçeğinden falan korumam daha kolay” (kadın,
üniversite, 28).
“Hepatit B’den korkuyorum aslında çünkü bir
tedavisi olmadığını düşünüyorum. Mesela aşı
karşıtı olmasına rağmen Doktor Ali İhsan Yıldırım
Hepatit B aşısının yapılmasını söylüyor” (Erkek, üniversite, 36).
Önemli görülen ve korkulan hastalıklardan
birisi Hapatit B’dir. Ölümcül olduğu, tevasinin olmadığı düşünülmekte ve risk alınmak
istenmemektedir. Kamuoyunda aşının yapılmaması gerektiği yönünde çalışmalar yapan
ve kafası karışık grup tarafından da düşünceleri dikkate alınan bazı doktorlar da Hepatit
B’yi yaptırmalarını önermektedir. Kızamık,
verem, çocuk felci aşısı da bazen yaptırılmaktadır. Bu aşılar, çok sık görülen hastalıklara
karşı koruyucu olacağı düşüncesi ile yaptırılmaktadır. Ancak sık görülmeyen, henüz yeni
yapılmakta olan aşılara karşı kafa karışıklığı
sürmektedir. Hangi hastalıktan koruyucu olacağı bilinmediğinde de yaptırmama eğiliminin yükselmekte olduğu gözlenmiştir:
“Mesela seçtiğim aşının sebebini şöyle söyleyeyim.
Kızamık yaptırdım, verem yaptırdım, felç aşısı
yaptırdım. Kızamık biliyorum ki ülkemde yaşanan bir hastalık. Verem biliyorum ki bundan çok
çok görülmüş hastalıklar. Ama sonradan peydah

olan hastalıkların, ne olduğunu bilmiyoruz çünkü”
(kadın, 30, İlkokul).
“Ben önceden beri aşı yaptırmayı hiç istemiyordum
zaten ama bunu nasıl atlatacağımı bilemiyordum.
Zaten yeni anne olmuşum, bir tedirginlik var. Bir
şekilde sağlık ocağında naklimi değiştirerek ya ben
dış merkezde yaptırdım, sisteme düşmemiş diyerek
6 ay oyaladım. Aşılarını yaptırmış olarak gösterdim
ama kesinlikle aşı yaptırmadım. Yani bir kere bile
vücuduna. Ha kızamıktan dolayı geldim burada
bir kez daha konuştum. Hocam böyle böyle, benim vicdanım hiç rahat değil ve de eşim de “bu
zamana kadar seni hiç kırmadım ama kızamık
aşısını yaptır” dedi. İstemeyerek de olsa onu kırmamak için yaptırdım” (kadın, Üniversite, 24).
Kızamık aşısının otizme yol açabileceği endişesi ile sadece onu yaptırmayan ama diğer
aşılarını yaptıranlar da vardır:
“Ya aşı konusuna ben karşı değilim aslında. Sadece okuduğum kızamık aşısına karşı bir şüphem oluştu. Yoksa diğer aşılarını yaptırdım hep.
Sadece kızamıkta soru işareti oluştu. kızamık, KKK
aşısı kaldırılmalıdır diye bir doktorun yazısını okumuştum. Yurt dışında yapılmıyormuş. Sonra bir haberde izledim. Kızamık aşısı yaptırmayanı okula kaydetmiyorlarmış. Almanya’da da öyle bir şey varmış.
Yani kafamız karışık aslında ama ne reddediyoruz
ne kabul ediyoruz. Otizme sebep olabiliyormuş yani,
ondan da korktum” (kadın, üniversite, 31).
“Önemli görülen” aşıları yaptırmak ve bunun için
çocuğun bir miktar büyümesini beklemek de düşünülmektedir. Bebeklik döneminde iyi koruma, ev dışı
alanlara çıkmıyor olma ve bebeğin henüz bağışıklık
sisteminin oluşmamış olduğu düşüncesi de “bebeklik döneminde aşı yaptırmama” ama sonrasında
yaptırma pratiği üretmektedir.
“Yabancı kaynakların Türkçe’ye çevrilmişlerini okudum. Türkiye’de ısrarla aşıların yan etkisi otizm değil
denilmesine rağmen Amerika’da bunu kanıtlayıp
tazminat alan insanların hikâyelerini okudum. Türkçeleştirilmiş, yabancı basından Türkçeye çevrilmiş
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versiyonlarını. Dolayısıyla içindeki maddelere güvenim yok. Çocuğumun küçük olduğunu ve bünyesinin
kaldıramayacağını düşünüyorum. Zaman geçtikçe,
bünyesi toparlandıkça önemli aşılar var. Verem aşısını zaten yaptırdık. Önemli aşılar tetanos aşısı
olabilir onları yaptırmayı düşünüyorum ama şu
anda düşünmüyorum. Kuduz aşısı mesela. Allah
korusun öyle bir şey olsa kuduz aşısını kesin yaptırmam gerekiyor. Onu herkes biliyor mesela. 4.ay
dâhil hepsini yaptırdık. Topuk kanı aldırdık. Hepatit
B yapıldı, K vitamini aşısı yapıldı. Sadece 4 aydan
sonra 6 ay, 12 ay ve 2 yaş aşıları yapılmadı” (kadın,
üniversite, 29).
Hissi olarak bazı aşıları red etmek de mümkündür. Kendi ifadeleri ile bunlar aslında
“kafası karışık” annelerdir. İkilemde kalmış,
fayda-zarar analizi yapamayacak durumda
olan ve ama hissi olarak yaptırmamaya daha
yakın olan kimselerdir. Kendilerinin de ifade ettikleri üzere aslında iyi bir danışmanlık
alma fırsatları olmamıştır. Bu boşluk da aşının
zararlarına ilişkin söylemlere açık olmaya ve
ikilimde kalmalarına yol açmaktadır:
“Tülin Hanımdan bilgi aldıysanız ben aşının komplesini reddeden bir anne değilim. Ben seçmiş bir anneyim. Ben aslında ikilemde kalmış bir anneyim.
Yani aşı mı aşısızlık mı? Yani buikilemin arasında
kalmış bir anneyim. Ve hissi olarak, hani çok bilgi
edinme şansım olmadı. Allah razı olsun şu an geldiniz bize bir şeyler anlatmak için. Kimseyle böyle
oturup konuşma şansım olmadığı için hissi olarak minnettarım” (kadın, 30, İlkokul).
İkilemde kalmış olanlar genellikle annelerdir. Bu kafa karışıklığında yalnız oldukları da
görülmektedir. Doktorlar annelerin ikilemlerini giderecek düzeyde bilgilendirme yapmamakta/yapamaktadırlar; kocalar da genel
olarak konu ile ilgilenmemekte, sorgulamamaktadırlar. Bu durumda yalnız kaldıklarını
düşünmekte ve aşı yapılsa da yapılmasa da

bir türlü rahat hissetmemekte, kararlarından
emin olamamaktadırlar:
“Sonrasında hani daha böyle tarafsız bir şekilde
beni bilgilendirecek doktor arayışına girdim.
Çünkü birine bir şey söylediğinde, bizim aile hekimimiz bile “a hayır kesinlikle yaptırmalısınız, öyle
şey olur mu” dedi. Dedim bana bununla ilgili kaynak
verir misiniz, söyler misiniz ben okumak istiyorum.
Neden dedi, içeriğinde ne var işte ne var, Hepatit
B yaptırmaya gitmiştim hatta Hepatit B ve verem
aşısını yaptırmıştım ilk çocuğumda. Sorgulama
aşamasında olduğum dönemde. Çünkü emin de
olamıyorum yani ben çocuğuma iyi bir şey mi yapacağım, kötü bir şey mi yapacağım. Bir yandan da
sorguluyorum, verem aşısı, verem daha yok ya hani,
çoktan kalktı gitti. Neden hala yaptırayım, daha yeni
doğmuş. Belki ileride yaptırılabilir okul çağında ama
neden yeni doğmuş bir bebeğe yaptırayım. Sonrasında yani yaptırdım. Eşim ayrı bir cephe, doktorlar ayrı bir cephe. Çünkü genelde eşler, erkekler
sorgulamazlar” (kadın, üniversite, 33).

Doğalcılar
Bu grup da azınlıktadır. Ancak aşı retçi ya da
aşı taraftarı olarak sınıflandırılamayacak grup
niteliği göstermektedirler. Bu grup sadece
aşılara değil genel olarak her şeye karşı şüphecidir. Paketli gıdalar, ilaçlar, modern kapitalizmin geliştirdiği her şeyin zararlı olduğunu
düşünmekte ve doğal yaşanması halinde hastalıklardan korunulabileceğini iddia etmektedirler. Bu kapsamda aşı, bu genel duruşun
parçası olmakta ve doğal olmadığı için uzak
durulmaktadır:
“en masum ilaçların bile yan etkisi olduğunu düşünüyorum. Ancak aşıların alerjik rahatsızlıklar ve
otizm gibi bazı zihinsel rahatsızlıklara sebep olduğunu okudum. Kalitesiz ve rahatsız bir hayat yaşamasındansa bazı hastalıkları geçirerek ilerlemeyi uygun buldum. Aşı olmadığı için geçirebileceği hastalıkları nasıl kolay ve daha rahat geçiririze
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yönelik kaynaklar ve öneriler var. Onlara yöneldim.
Bitkisel tedavi kitapları, facebook gruplarından bilgi
aldım bu konularda. Çocuğun bağışıklık sisteminin
baskılanacak olması en önemli aşı yaptırmama
sebebim. Çünkü aslında insan vücudunun kendi
kendini tedavi edecek şekilde yaratıldığını düşünüyorum. Elbette beslenme, uyku düzeni ile. Modern
tıbba asla karşı değilim. Sadece olabildiğince doğal
çözümlerin denenmesi ve benim bu şekilde çözemediğim durumlarda doktora başvurma taraftarıyım. Okuduğum kitaplarda bağışıklık sistemini
güçlendirmek için beslenme ve diğer tavsiyeler
var. Çocuklarımı bu doğal yollarla büyütüyorum”
(Erkek, üniversite, 36).

Kendi aşı takvimini yapmak isteyenler
Bağışıklık sistemi hastalığı olan özel çocuklar,
kendi aşı takvimini yapan ve aslında zamanlaması farklı ama düzenli aşı yaptıranlar, aşıyı ret etmek amacı ile değil ama bazı zorunluluklar nedeni ile aşı vaktinde başka yerde
olanlar, çok önemsemeyenler gibi küçük bir
grup vardır. Bunlar resmi kayıtlara aşı retçi
olarak geçmekte ama aslında aşı retçi olmadıkları görülmektedir:
“İşte dediğim gibi kitapta da en azından 2 yaşından
sonra ve yayarak belli periyodlarla; üçlü beşli değil
de, işte ne bileyim 1.doz şimdi yapıldıysa 2.doz
5 ay sonra zamana yayılarak. Ha demiştim, bu
böyle de olabilir” (kadın, üniversite, 33).
“Aşılara tümden karşı değilim. Hiç bir zaman tümden karşı olmadım. İhtiyaç olunca yapılmalı, ama
hepsi için bunu diyemem. Mesela grip aşısı iyileştirir
mi iyileştirmez mi bilemem. Kesin bilgim olmasa da
bana en gereksiz gelen aşı şu anda grip aşısı. Ya da
en az gerekli diyeyim. Ama bazı başka aşılar, mesela
kuduz aşısı, tamam önce değil sonra yapılıyor ama
çok önemli bir aşı. Kızamık aşısı da yine çok önemli
bir aşı. Yani bunların geliştirilmiş olması insanlık için
iyi bir şey. Dozları ve zamanları konusunda, acaba aşı takvimi daha değişik olabilir miydi diye
düşünceler bende genelde oluyor. Yani tümüyle

siyah ya da tümüyle beyaz görünmüyor bende
aşılar” (kadın, üniversite, 38).
“Şu an 2 yaşına kadar yaptırmama taraftarıyım
çünkü zaten şu an bu çocuğun bağışıklık sistemi yok. Kendisinin geçirebileceğine inanıyorum
yani. Çocuk bu yani, ateşlenir zaten. Aksırır tıksırır
ama bir şekilde atlatabilir kendisi. Ben zaten anne
sütü veriyorum çocuğuma. Anne sütünde antioksidan var, çeşitli yararlı şeyler var. Zaten sürekli de
emzirdiğim için bir şekilde yaradığını düşünüyorum.
İki yaşından sonra olabilir” (kadın, üniversite, 26).

Aşı yaptırmama kararını belirleyen/
etkileyen nedenler
Tek tip bir aşı takvimini doğru bulmadığı için
AT/R yaşanabilmektedir. Her çocuğun gelişiminin farklı olduğu, sağlık ve hastalık düzeyininin farklılık gösterdiği belirtilmekte ancak
bu farklılıkları dikkate almayan ve tüm çocukları “aynı” gören anlayış eleştirilmektedir.
Bu kapsamda bazı aşıların bazı çocuklar için
faydalı ve hatta zorunlu olmasının kabul edilebileceği ama bazı çocuklar için de o kadar
gerekli olmadığı düşüncesi, “standart, tek tip,
zorunlu” bir aşı takvimini doğru bulmama ile
ilişkili görülmüştür.

Aşı yaptırmadım çünkü: “tek tip aşı olması”
“Nasıl siz hasta olursunuz, grip olursunuz farklı ilaç
kullanırsınız; ben hasta olurum başka ilaç kullanırım.
Bünyelerimiz farklı. Farklı ilaçlar gerekir. Ama bütün
çocuklara aynı aşılar yapılıyor. Yani doğru değil. Çünkü bazı çocukların vücutları bağışıklıkları kaldırırken
bazılarınınki kaldıramıyor. Yan etkilerinde yazıyor ya
hani “duyarlılık varsa” diye. Duyarlılığı vardır çocuğun ve bir sürü başka astımdır falan hastalıklar olur.
Jenerasyon hep allerjenik” (kadın, Lise, 29).
“Bazı aşılar çok gerekli iyi, ama zamanı uygun olmalı. Bazı aşılar bana göre gereksiz ama bazı başka
kişilere o aşılar da gerekli olabilir. Yaşadıkları çevreye bağlı, sağlık geçmişlerine bağlı olarak” (kadın,
üniversite, 38).
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Bazı aşıların paralı, bazı aşıların parasız
olması, bu kapsamda zorunlu aşı sayılarının
artması ya da zorunlu olmaktan çıkarılması
kafa karışıklığı yaşanmasına yol açmaktadır.
Özellikle bazı aşıların paralı olması, yoksul aileler bu aşıyı alamayacağı için baştan sorunlu
görülmekte ve aşıların “toplumsal yararı” iddiası sorgulanmaktadır. Bazı aşıların ücretsiz
olması da sorgulanmakta ve altında başka nedenlerin olduğu düşünülmektedir. Sağlık sisteminde her şey paralı iken ve Türkiye kendi
aşılarını yapamazken, dış ülkelerden para ile
satın alınıp bunun parasız sunulması şüphe
ile karşılanmasına yol açabilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “bazı aşılar paralı,
bazıları parasız neden?”
“Bir de her şey sağlıkta ücretliyken neden aşılar ücretsiz. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Özel aşılar
var. Bir korku politikası yapılıyor. Bu aşıları olmazsanız eğer çocuğunuz memenjit olabilir, ölebilir diye
korkutuluyoruz. Ve o paraları veremeyecek insanlar
da var. Yani o insanların çocukları ölsün mü? Devlet
bunu düşünüyor madem neden hepsi ücretsiz aşılara girmiyor? Yani neden bunlar tek bir çatı altında
toplanmıyor? Biraz bu belirsizlik korkutuyor insanı.
Özel aşılar benim aklımı çok karıştırıyor çünkü her
doz neredeyse 600-700 lira veremez. O zaman diğer çocuklar kıymetsiz mi? Bir de aşı takvimlerinde
aşıların yeri değişiyor. Bu neye göre değişiyor?” (kadın, lise, 26).
Aşılar ve zorunlu hale getirilmesi kapitalist
sistemin oyunu olarak görülmektedir. Kapitalist sistem önce hastalığı satmaktadır ardından da hastalığın tedavisini satmaktadır.
Bu kapitalist oyunu gördüğünü düşünenler,
“oyunu bozmak” istemekte ve kapitalist sisteme bir tür direnme yolu olarak aşılardan uzak
durma kararı alabilmektedirler. Kapitalist

sistemin bu oyunu ilaç şirketleri aracılığı ile
sürdürdüğü düşünülmekte ve bu kapsamda
ilaç sektörü doktorları da satın alarak sistemin sürekliliğini sağlamaktadır. Özetle kapitalist sistem ve sistemin en güçlü sektörü olan
ilaç sektörü birlikte hareket etmektedir. Bu
güçlü sistem aşıyı dayatmaktadır. Ama amacı çocukları hastalıktan korumak değildir.
Aksine hastalıkların sürekli olması için aşılar
kullanılmaktadır. Aşılar bağışıklık sistemini
bozmakta, DNA yapısını değiştirmekte ve aslında hastalık üretmektedir. Bu kabuller aşıların reddine ve aşıya ilişkin derin şüphelerin
oluşmasına yol açmaktadır. Diğer yandan bu
bilgiler yeni öğrenilmektedir. Bu bilgiler bilinmediği zaman aşı yaptırmış olanlar suçluluk
duymakta, yeterince araştırmadan çocuklarını aşılattıkları için pişmanlık yaşamaya başlamaktadırlar.

Yaptırmadım çünkü: “Kapitalist sistemin
kendisi yanlış, oradan doğru bir şey
çıkmaz”
“Tabi batılılar. Bunu ben Ümit Aktaş’ın kitabında
okudum. Çok üzülmüştüm o zaman. O zamanlar
savaşta aç kalmasınlar diye buğdayı ilk önce verimli
hale getirmişler. Bakmışlar sap buğdayı taşımıyor
sonra buğdayı GDO’lu hale getirmişler. Diyeceğim
şeker hastalığı buradan geliyor. Sana önce hastalığı sonra aşısını satıyorlar” (kadın, Lise, 29).
“Doğar doğmaz çocuğa yapılan aşı direk DNA’ya
nükseder. DNA’yla oynar, devamında gelen aşılar
yine karaktere, üremeye etki eder. Araştırırsanız
eğer çocuk felci bu ülkede belli bir yıla kadar görülmemişken Marshall yardımıyla çıkmaya başlamıştır.
Gelen süt tozuyla, yardım adı altında gelen, canım
Amerika’mız bize güzelliğini yapmış. Süt tozuyla
da biz çocuk felci olmuşuz. Ondan sonra da aşı
gelmiş” (kadın, Önlisans, 24).
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Yaptırmadım çünkü: “Çok acımasız ilaç
sektörü”
“Hiç mi Allah’tan korkuları yok bu doktorların?
İlaçların esiri ettiler bizi, bunu biliyorlar. Kadim kitaplarda bunlar yazılıyor. Artık “Türk milleti uyanın!”
diye bağıran doktorlar var. Allah onlardan bin kere
razı olsun. Araştırılıyor ama bu bilgiler bilindiği halde
saklanıyor. Ben tam anlamıyla böyle düşünüyorum.
Öyle milyon dolarlar dönüyor ki ilaç sektöründe.
Maalesef doktorların evlerinin market alışverişine
kadar yapıyor bu firmalar. Nasıl güvenebilirsiniz ki?
Birçok ilaç firması çalışanları çıkıp açıklama yapıyor. Artık vicdanları kabul etmiyor, ters düştükleri bir
yer oluyor. Hisselerine düşen almak istedikleri dilimi
alamıyorlar da bundan dolayı mı açıklamak zorunda
kalıyorlar bilemiyorum. Ama bu ilaç sektörü insanları ölüme hazırlamak için var olan şirketler. Ölmüş,
ölmemiş, iyileşmiş umurlarında değil. Ben bundan
dolayı aşılara güvenmiyorum. Bundan dolayı ilaç
kullanmak istemiyorum” (kadın, lise, 38).
Kapitalizm ve onu işler kılan ilaç sektörü
“tehlikeli batı” düşüncesinin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Batılı, kapitalist devletler
gelişmekte olan dünyayı bu şekilde kontrol
ettikleri için bu kuşku/şüphe “biz/onlar” ayrımını üretmektedir. Onlar yani batı aşılar aracılığı ile aşıların içeriğine bazı zararlı maddeler ekleyerek bizi yani gelişmekte olan dünyayı kontrol etmekte ve kendilerine bağımlı kılmaktadırlar. “Bizim bizden başka dostumuz
yok” söylemi üremekte ve bize dost olmayanlardan iyi bir şey gelebileceği düşünülmektedir. Tüm bu gidişata direnmek için de aşı yaptırmama bir yol olarak seçilebilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Batılı devletlere
güvenmiyorum
“Hani güven noktasında gerçekten bir şeyler düşünüyorum. Ama dışardan geldi deyince, ne kadar
güvenebiliriz bizden olmayan insanlara. Bize
zarar vermeye çalışıyorlar orası açık bir şey zaten.

Bu noktada güven duymadığım için reddetmemin
en büyük sebebi güven. İçeriğine güvenmiyorum.
Yurtdışına güvenmiyorum. En nihayetinde içeriğine de güvenmiyorum akabinde, zincirleme bir
şekilde” (kadın, İlkokul, 30).
“Ben güven sıkıntısı çeken bir anneyim. Derseniz
neden bu kadar güven sıkıntısı çekiyorsunuz, ben
ülkeme güveniyorum. Ülkemin insanlarına güveniyorum ama yani şu an ülkenin gidişatı ve ya yaşam
tarzımızı siz de görüyorsunuz. Dışarıdan gelen hiçbir şeyin bize faydası olmadığını gördük şimdiye kadar. Sebzesinden tutun giydiklerimize, ayakkabılarımıza kadar dışarıdan gelen her şeyin bize
bir sıkıntısı çıktığı tespit edildi, görüldü. Şimdi ben
bir anne olarak bunu kendim görüyorum. Kimseden
emrivaki almış değilim. Diyorum ki bugün bizim sebzemi, kılık kıyafetimize, ayakkabımıza dahi bize zararı dokunacak bir takım şeyler yapılıyorsa çocuğum
damarından giren, hani damardan girecek aşısına
kim bilir neler yapılıyordur” (kadın, İlkokul, 30).
Bu şüphecilik, aşıların içeriklerinin farklı
olduğu düşüncesini de geliştirmektedir. Batılı
ülkelerde yapılan aşıların içeriği ile bizim ülkemize satılmakta olan içeriklerin aynı olmadığı düşünülmektedir. Hatta Batılı ülkelerde
yasaklanmış olan bazı aşıların bizim ülkemize
satılmaya devam ettiği de düşünülmektedir.
“Batılı kapitalist ülkelerde bazı aşılar yasaklandı ama bizim gibi ülkelere bizi hasta etmek
için para kazanmak için aşılar satılıyor”tespiti
AT/R’ne gerekçe olarak kullanılmaktadır:
“Bu aşılar birçok yerde yasaklandı zaten. Açıp
bakarsanız Amerika’da Avrupa’da bu aşıları yaptırmayanlar daha fazla. Çoğu aşıların yasaklandığı
da var yani. Bu aşılar sadece bizim ülkemizde yapılmıyor diğer ülkelerde de var ama yasaklanan aşılar
da var. Zararlarından dolayı yaptırmayanlar olduğu
için yasaklanan ve yapılmayan aşılar da var. Yani bu
Amerika dayatıyor bize aşıları, ve ya yabancılar dayatıyor bize, biz bu aşıları istisnasız kabul ediyoruz
ama kendi ülkelerinde yaptırmıyorlar bunları” (kadın,
üniversite, 28).
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“...şimdi aşı genel olarak bizim ülkemizde temin
edilmiyor. Biz Müslüman bir toplumuz. Ondan sonra
ne bileyim, çocuğumuza bir çikolata aldığımızda bile
içeriğine bakıyoruz ne var diye. Ya da ne bileyim yemesini istemiyoruz. İlaç verildiğinde prospektüsünü
okuyoruz, hani yararından çok zararı mı var diye. Bir
de dış devletten geldiği için, bu dış devletler bize
hiçbir konuda yardım etmezken, bilimsel hiçbir
verilerini paylaşmazken ne bileyim mucitler çıkıyor ne bileyim roketler yapıyorlar. Hiçbir bilgiyi
bizimle paylaşmazken neden sağlık konusunda
bize yardım etsinler? Demek ki var bir nedeni.
Güvenmediğim için. Yoksa ben de çocuğumu hastalıklardan korumak isterim, güvenmek isterim, aşısını
yaptırmak isterim ama belli bir bağışıklık sistemi
var. O zaten ilaç değil, sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek için vücuda verilen bir mikrop. O
mikrobun içinde ne var ben bilmiyorum. Benim Türk
doktorum gelip onu incelemiyor içinde ne var diye.
Kanser hücresi mi var ne var bilinmiyor. O yüzden
güvenmediğim için ne çocuğa ne kendime” (kadın,
Üniversite, 24).

Yaptırmadım çünkü: “Doktorlara
güvenmiyorum”
Doktorlar ve ilaç firmaları arasındaki ilişkiler,
kapitalist sistemin doğası, sağlığın aşılar da
dahil çok ticari bir alan olarak görülmesi ve
kar-zarar mantığı ile işleyen bir sistemden ve
bu sistemin en önemli aktörleri olan doktorlara güvenmeme de AT/R’ne ilişkin iklimin
oluşmasına neden olmaktadır:
“Yani ben şunu öğrendim. Acıyorum, üzülüyorum
bu rant kapısı olarak görünüyor çünkü. Ben sağlık
sektöründen ayrılmış birisinden şunu da öğrendim
“Bazı doktorlar tatile çıkmak için geliyor sana A
ilacı yazıyor, diğer bütün hastalara da A ilacı yazıyor. Çünkü ilaç firmaları onlara tatil sunuyor”
Yani düşünebiliyor musunuz? Ama yani benim
sağlığım söz konusu. O ilaç bana gelmez ki. Yani ben
eşimle de böyleyim. Yani bildiğimden şaşmıyorum”
(kadın, Lise, 29).

Görüşülenler, doktorların ya zamanları olmadığı için ya da bilgileri yeterli olmadığı için
sorularına yanıt alamadıklarını belirtmektedirler. Doktorların neden olduğu bilgi açığı ise
aşının zararları konusunda propaganda yürüten kişilerce kolayca doldurulabilmektedir:
“Daha çok neden yaptırmıyorsun, yaptırmak zorundasın gibi bir tepkiyle karşılaştım. Bana aşının şöyle
şöyle bir faydası var, şunu yaptırırsan şöyle olur gibi
bir ikna edici yöntemle konuşmadılar. Bu da mesela bir eksi olarak kabul edilebilir” (kadın, Ortaokul
terk, 26).
“Valla 10-15 dakika bir vakit verdi o kadar bile yoktu. Ve ben bir soru sorduğumda, “bu aşının içerisinde ne var?” dediğimde bana cevap verilmedi. Ben kendim prospektüsü alıp kendim okudum”
(kadın, üniversite, 30).

Yaptırmadım çünkü: “Dini açıdan içeriğine
güvenmiyorum”
İçeriğe güvenmeme konusunda önemli etkenlerden birisi aşı içeriğinde olduğu düşünülen domuz ürünleri ile ilgilidir. Diğer
yandan dini konuda hassasiyetleri olanları
kendi içinde iki gruba ayırmak mümkündür.
Birinci grup, bedeni bir emanet olarak gören
ve Allahın yasakladığı bir gıdayı hangi yol ve
gerekçe ile olursa olsun haram kabul etmek
ve aşı içeriğinden dolayı ret etmek; ikincisi ise
bunun bir etken olabileceği ancak dinin bu
konuda mecburiyet halinde oldukça kolaylaştırıcı olduğu bu nedenle tek neden olarak
dini nedenle yaptırmam denemeyeceği ama
etkisinin olduğu görüş şeklindedir.
Daha uzlaşmacı dini anlayış ile katı retçi
tutuma yol açan inanç farkını ve derdini iyi
anlamak gerekmektedir. Dini hassasiyetleri
dikkate alan, içinde domuz virüsü, DNA’sı,katkısı olmayan helal aşı üretimini talep et-
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mek cahillik, yobazlık, çocuğunun sağlığını
dine feda eden anne olmaya neden olmamalı
ve buradaki hassasiyeti anlayan ve ona göre
çalışmalar ve açıklamalar getirmeye çalışan
bir bakış açısının üretilmesinin önemli olacağı vurgulamaktadır:
“Ben bu konuda kendimi de sorguladım. Sonuçta
ben gördüğünüz gibi kapalı, İslami hassasiyetleri
olan bir insanım. Kendimce dikkat etmeye çalışıyorum. Bunu kapalı derken de, belli olduğu için böyle
diyorum. Siz yanlış anlamayın lütfen. Onu kendimde
sorguladım. Şimdi şöyle bir şey var ilk başta diyorum ki evet bunda domuz DNAsı var, sonuçta domuz
bize haram. Ama sonuçta düşünüce birçok hayati
hastalıkta, mesela ben şimdi kanser olsam ve içinde
böyle bir şey olsa, şifa ondaysa onu ben kullanmayacak mıyım, kullanacağım. Sonuçta bizim
dinimiz de çok zor kaldığımız bir durumda müsaade ediyor mu, ediyor. Kaldı ki ben bilmeden
hayatımın her alanında belki de yedim ve farkında
değilim” (kadın, üniversite, 33).
Pazar ekonomisi mantığı ile konu ele alınarak, aşının tüketicisi “Müslümanlar” olduğuna göre talebin arzı etkilemesi beklenmektedir:
“Ama sen, bir tüketici olarak böyle bir talep oluşturmuyorsam, üretici bana neden bu arzı oluştursun.
Kaldı ki Yahudi dinince savunabiliyorken, hiçbir şey
söylemeden benim dinim buna cevaz vermiyor diyebiliyorken ve o cahil olmuyorken neden Müslümanlar dediğinde cahil oluyorlar bunu anlamakta zorlanıyorum. Bilmem anlatabildim mi?”
(kadın, üniversite, 33).
Dini gerekçeler dışında da aşının içeriğine
güvenilmemektedir. Aşı içeriğinde civa olduğu, alüminyum olduğu ve diğer bazı zararlı
kimyasallar içerdiği düşünülmektedir. Tam
olarak ne olduğu bilinmese de içeriği şüpheli
bulunduğunda, böyle bir kaygı yaşandığında

da risk alınmak istenilmediği için aşı yaptırmama kararı alınabilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Dini olmayan
nedenlerle aşının içeriğe güvenmiyorum”
“Gerekçesi şu, hepatit B’de yüksek oranda cıva var.
Ya kitaptan daha rahat edinebilirsiniz şu an ben bilemiyorum. Mesela yabancı dayanaklı bir doktordan
okumuştum bunu. Çocuk felci hani ağızdan alınan
çocuk felci aşılarından sonra daha çok meydana gelmiş. Ya da mesela 1970’ten sonraki çocuk
felci ölümlerinin bu aşıdan sonra meydana geldiği
açıklaması yapılmış. Bunları duyduğum zaman ister
istemez, hani tamam belki iyi tarafları vardır. Hani
tartıyorsunuz. Aşı tamamen zararlıdır diyemem.
Ben içeriğine güvenmediğim için daha çok çocuğumun yapılmasını istemedim” (kadın, Ortaokul terk, 26).
“Dini açıdan değil aslında. Bu tamamen çocuğumun biyolojisi, kimyası açısından. Ama din de
zaten bu hayvanı reddettiyse bu hayvanın bize
hiçbir faydası olamaz. Sadece domuz da değil,
insan cenini, civciv, başka... kurbağa. Bunlar da
var aşının içerisinde. Ağır metaller, ben çocuğuma,
1 yaşında, hala mezgit vermedim. Ve en sevdiğim
balıktır. Yani ben aşıyla birlikte cıvayı, cıvayla birlikte
de mezgiti öğrendim. En sevdiğim balık mezgit olmasına rağmen bu yıl hiç aldırmadım. İçinde cıva
var diye. Ama ben alüminyum, cıva ve demirin bulunduğu karışımı direk çocuğumun damarına veriyorum” (kadın, Önlisans, 24).
“Cıva zararlı, insanı öldüren bir madde. Ben ekmek
yemiyorum içinde granür var diye, düşünün. Kimsayal
bir zehir. Neden yani aşı yaptırayım ki? Ekmek yemeyen insan aşıyı yaptırır mı?” (kadın, lise, 38).
“İçerikleri… Cıva olduğu söyleniyor, alüminyum
tarzı bu tür maddeler yani kimyasallardan yapıldığı
için insana pek sağlığını kazandırmıyor maalesef.
Türkiye’deki aşıların da maalesef çoğu yabancı kökenli. Haliyle bilmiyoruz, içeriklerine bir şeyler
yazıyorlar ama gerçekten yazdıkları var mı yok
mu?” (kadın, 25, lise).
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Sağlık sistemi içinde tutarlı bir bilginin olmadığı, sıkça fikir farklılıklarının olduğu belirtilmektedir. Ayrıca hem zaman içinde hem
de aynı zaman diliminde basit uygulamalara,
antibiyotiklere ilişkin farklı görüşler ortaya
çıkmaktadır. Bazı ilaçlar önceleri çok faydalı sunulurken zaman içinde zararlı oldukları
açıklanmaktadır. Ya da aynı zaman diliminde bir ilacın ya da uygulamanın fayda/zararlarına ilişkin farklı hatta birbiri ile çelişen
açıklamalar ve yaklaşımlar olabilmektedir. Bu
değişim ve tutarsızlıklar da kafa karışıklığına
yol açmakta ve en azından bazı aşıların yapılmamasına neden olabilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Sağlık sisteminin
söylemleri sürekli değişiyor”
“Ben 11 yıllık evliyim, 9 yıldır da anneyim. Çocuğuma kullandığım bazı ilaçlar piyasadan toplatıldı,
hayır bu ilaçlar kullanılmayacak denildi. Böyle en
genel, bilirsiniz, antibiyotik, yıllarca bize şeker
gibi verildi. Biz de yıllarca kullandık. Kullandık mı
kullandık, ama verildi. Şimdi deniliyor ki antibiyotik
kesinlikle hayır. Ben size soruyorum ne yapalım”
(kadın, İlkokul, 30).
“O doktor öyle diyor, öbür doktor böyle diyor. O
çatışma böyle, yani hangisini seçeceğiniz size kalıyor. Birazcık da içinde ne var bunun denildiği zaman
tam manasıyla, içeriği size tek tek söylenmiyor” (kadın, Ortaokul terk,26).
“ben birkaç tane doktorla da görüştüm. “Ben 2000
yılından sonraki aşılara güvenmiyorum, kendimiz de
yaptırmıyoruz. Birçok sağlık çalışanı var aşı yaptırmayan. Bunun nedeni de güvenilirsizlik” dedi.
Aşıların bile DNAsı ile oynamışlar. Yani bunlar yazılıyor, neden dikkate almayayım ki?” (kadın, lise, 38).
Sağlık personelinin özellikle doktor ve
hemşirelerin aşı ve yapılması gerekliliğine
ilişkin bir miktar “ezber” bilgiye sahip oldukları belirtilmektedir. Konuyu merak eden, ola-

sı yan etkilerini bilmek isteyen, aşıların içeriğine ilişkin soruları olan yeni anneleri karşılamada yetersiz kaldıkları belirtilmektedir. Aşının zararlarına ilişkin pek çok yayının olduğu,
aşı karşıtı olanların söylem ve argümanlarının
fazla olduğu belirtilmekte ancak aşı taraftarı
olanların çok daha kısıtlı argümanlar kullandıkları düşünülmektedir. Aşı karşıtı söylemleri okuyan, duyan bu nedenle kafası karışık
hale gelen özellikle anneleri dinleyecek, onların tereddütlerini ciddiye alarak gidermeye
çalışacak bir yaklaşım olmadığı belirtilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Araştırmacı, şüpheci,
derdi olan anneye yanıt verebilecek sağlık
hizmet sunumu yok”
“Hem soruşturmacı, araştıran, sorgulayan bir eğitim
sistemimiz olması lazım. Biz öyleyiz diye övünüyoruz
ama ne yazık ki orada öyle bir şey yok. Hap gibi ne
yazık ki, en azından öyle olduğunu düşündüm. En
azından bu karşıt görüşe de saygı duyulmalı.
Şu var, şunun aslında o zamanda karşıma gelmesini
tercih ederdim” (kadın, üniversite, 33).
“Aşıyı savunanların görüşü “Bu aşı yapılmazsa çok
büyük bir salgın olabilir. Ölüm tehlikesi var, ölebilir çocuklar ve de aşılar %100 güvenli”. Fakat aşı
karşıtlarının daha fazla argümanı var ve daha
ayrıntılı, daha aydınlatıcı. Diğerleri bana ayrıntılı
bir şey anlatmıyorlar gibi geliyor. Bunun sağlıklı olduğu ve yapılması gerektiğinin söylenmesi benim
için yeterli değil” (kadın, üniversite, 34).
Sağlık personelinin bakış açısı ile aşı reddi
ya da tereddütü kabul edilemez görülmekte
ve bu tavır ile mücadele etmek yerine bu düşünce içinde olan kişileri cahillikle suçlayan
yaklaşım rahatsız edici bulunmaktadır. Aşı
retçilerin kullandığı çeşitlilikte ve ikna edici
bilgi talep etmektedirler ancak genel olarak
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suçlandıklarını ve “cahil” olmakla itham edildikleri aktarılmaktadır.

“Cahil” olarak damgalamayacak doktora
ihtiyacım var
“İstanbul’a gitmiştim orada Doktor Hafize Erkal,
hem biorezonans alanıyla ilgileniyor hem de çocuk
doktoru. Onunla görüştüm. O mesela zorunlu olmayan aşıları; kızamığı, kabakulağı yaptırabilirsin ben
tavsiye ederim ama suçiçeğini yaptırmana gerek
olmayabilir zaten yeni zorunlu oldu bu kendiliğinden
de geçen bir hastalık ama kızamık ya da kızamıkçık
gibi hastalıklar için ben yaptırmanı tavsiye ederim
ama sen bilirsin dedi. Bu gibi şeylere ihtiyacım
vardı aslında” ( Kadın, Üniversite, 33).
AT/R’ne yol açan unsurlardan birisi de aşıların koruyuculuklarına ilişkin şüphe ile ilgili
gözükmektedir. Aşıların henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş bebek/çocukların bağışıklık
sistemlerini zayıflattığı ve hatta hastalıklardan koruyucu olmadığı da düşünülmektedir.
Aşı olduğunda yine hastalandığı öyle ise de
aşıya gerek olmadığı düşüncesi kolayca gelişmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Korumuyor”
“Çünkü zaten az önce dediğim gibi mikrop veriyoruz vücuda. Bağışıklığını şey yapıyoruz. Tabii tıp alanında daha iyi bilinir ama bu mikrobu verdiğimizde
çocuğun vereceği tepkiyi belki de aşı olmamış bir
çocuk o hastalığa yakalandığında aynı ölçüde
tepki verecek. Belki ateşlenecek sadece. Birkaç
gün, kısa süreli 40’ı geçmeyen bir ateşle atlatacak.
Yani bunu bilemeyiz” (kadın, 24, Üniversite).
“Benim çocuğum 10 günlüktü, belki 15 günlüktü.
Bir tane suçiçeği çıkardı. Aşılı oğlum da yataktan
kalkamayacak derecede 3 gün yatakta ateşler içinde yattı çocuğum. Çok korkmuştum. Allah’a şükürler olsun. Yani buradan da dip not, aşı olmadan da
vücut bu hastalıkları veto edebiliyor iken ben çocu-

ğuma canlı mikrobu neden vereyim. Bu bir. Sonra,
e çocuk 4. Ayında zatürre oldu. Dokuzuncu ayında
sen zatürre aşısı yaptın çocuğa. Ne işine yaradı o
çocuğun dokuzuncu ayda yapılan aşı? Ve benim kızım pnömokok aşısı olduğu halde zatürre başlangıcı
geçiren bir çocuk yine. Nerede? Aşı neden benim
çocuğumu korumadı?” (kadın, Lise, 38).
Aşı yaptırmak yerine, çocuğu daha iyi korumanın yeterli olacağı da düşünülmektedir.
Aşının koruyuculuğunun düşük olduğunu
düşünme, aşı yaptırıldığı halde hastalıkların
geçirildiği düşünülmektedir. Hal böyle olunca
aşı yaptırıp risk almak yerine, aşı yaptırmamak ama çocuğu daha iyi korumak seçilebilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Aşının koruyuculuğu
düşük, o vakit ben çocuğumu korurum”
“Şimdi ben aşı yaptırdığım zaman gerçekten çiçek
çıkarmayacak, menenjit olmayacak, kabakulak çıkarmayacak değil çocuğum. Sadece %60-%70
koruduğunu biliyorum aşının. Tamamen korumuyor,
%100 koruma yok. Ve ben bu aşıları kullansam
bile hastalıklara yakalanacağını bildiğim için de. 2
şey düşünüyorum. Kesinlikle yaptırmama taraftarıyım. Öyle de risk alıyorum zaten böyle de risk
alıyorum. Hatta aşıların çoğunda glutamat diye
bir maddenin olduğunu biliyorum. O maddenin
otizm yaptığını biliyorum. Hemen aşıyı vurulunca
otizm oldun falan değil zaten. O seneler sonrasına
yansıyor. Aşıların içinde bebek cenininin olduğunu
dahi biliyorum. Yani tüm bunlardan dolayı yaptırmamak daha mantıklı. Kız kardeşim rota virüs yaptırdı.
Yaptırır yaptırmaz 10 gün hastanede yattık. Ne anladım şimdi ben bu aşıdan? Artı, Gül Bera’da ikinci
kızımda suçiçeği olduk, kabakulak hepsini geçirdik.
Belki aşı vurulduğumuz için hafif geçirdik ama hafif
de değildi bence ama neyse öyle diyelim. Yani takdiri
ilahiyse hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz. Tedbir tabi
ki alacaksınız. Tedbir sizden takdir Allah’tan ama benim gözlemlediğim kadarıyla böyle” (kadın, Lise, 39).
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aşılar olmadığı da düşünülmektedir. Bu an-

Yaptırma-yaptırmama kararı
kimlerle alınıyor?

lamda öncelikle nelerin bağışıklık sistemini

“Birlikte karar verdik”

zayıflattığı tespit edilmekte ve sistemi güçlen-

Her koşulda ilk araştırmayı yapan, aşıyı sorgulamaya başlayan, konuya ilişkin çeşitli yollarla bilgi toplayan kadındır. Daha sonra ise
alınan karara kocanın dahil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ortak karar oluşmakta
ve risk paylaşılmaktadır:

Bağışıklık sistemini güçlendiren tek şeyin

dirmek için yapılabilecek destekleri devreye
sokmaktadırlar. Aşı yaptırmamanın bir tür
risk almak olduğu belirtilmekte ve riski en aza
indirebilmek için de bağışıklığı güçlü tutmaya
çalışmakta oldukları belirtilmektedir.

Yaptırmadım çünkü: “Bağışıklık sistemini
güçlendiren sadece aşı değil ki”
“Ben çocuğuma abur cubur alacaksam eğer bunlara bakarak alıyorum. Ben çocuğuma meyveli yoğurt
yedirmiyorum, jelibon yedirmiyorum, meyveli sütlerden içirmiyorum. Ben bunları kullanmıyorum. Çünkü bunlar sağlığını ve bağışıklığını düşüren şeyler.
Ben bunlara bakarak alıyorum. Aşı yaptırmadım,
kenara çekildim değil tabi ki. Hastalanmaması
için elimden geleni yapıyorum ve bağışıklığını
yükseltici şeyler kullanıyorum. Hani sadece meyve sebze değil. Propolis kullanıyoruz biz şu anda kızıma. Omega 3 için erken olduğu için kullanmıyoruz
ama ileride Omega 3’e, balık yağına geçeceğiz. Şu
anda sadece propolis kullanıyorum kızıma bağışıklık
yükseltici olarak. Yani bunlar var, sadece aşı değil”
(kadın, üniversite, 28).
“Şöyle, yaptırmama isteğim neydi: bağışıklığını korumak. Aşının da tam koruduğundan emin değilim. O zaman bağışıklığını düşürecek, zarar
verecek şeylerden de korumam lazım. Sonuçta
ben çocuğuma aşı yaptırmadıysam onun bütün
hayatını değiştirdim yani. Beslenme düzenini, yani
hani şöyle; ben aşı çok kötü bağışıklığı düşüyor deyip bütün bağışıklığına zarar verecek şeyleri beslenmesinde şekeri, paket gıdaları, içecekler ben
her şeyde değişikliğe gittim. Kendi hayatımda da
çocuğumun hayatında da değişikliğe gittim” (kadın, üniversite, 33).

“Eşim çok bu konuda bilgili falan değildi. “Bak ben
bunları biliyorum. Bunları araştırdım. Senin de araştırmanı istiyorum. Bir bak bakalım ne mantığına yatacak, ne yapmak istersin? Sonuçta bu kararı tek
başıma veremem. Senin de düşüncelerini almak
istiyorum” dedim. Belirli bir süre eşim araştırdı. Gördüğümüz bu fitoterapi, çünkü ben 8 senedir burada
tedavi gördüğüm ve çok güzel cevaplar aldığım için,
hayata döndüğüm için neyin ne olduğunu az çok biliyoruz yani. Eşim de araştırdı falan tamam dedi.
Çünkü o hayır deseydi bir orta yolu bulmaya çalışacaktık yani” (kadın, Lise, 39).
“Mesela ben bu konuda çok şanslıydım, ben
eşimi ikna edebildim. Eğer eşimi ikna edemeseydim aşı yaptırırdık. Mesela aynı dönemde görümcem de benimle hamileydi. 5 ay var çocuklarımızın
arasında. O bütün aşılarını yaptırdı. Eşini ikna edemedi, kayınbabasını da ikna edemedi. Ama benim
eşim ve hani babası tarafları karışmadılar bana. Ha
annem babam mesela, babam bana karşı çıktı. Kızım yaptırman gerekir bence, çünkü biz size yaptırdık herhangi bir zararını görmedik dediler. Ama
faydasını da görmediniz deyip bu bizim kararımız
dedik. Kimse bizim çocuğumuza karışmadı” (kadın,
ortaokul terk, 26).

“Ben karar verdim, eşim saygı duydu”
Ortak karar olmayan durumlarda, erkekler/
babalar, kadının/annenin kararına saygı duymaktadırlar. Kadının kararına saygı duyma,
çocuğun aşılarını anneliğe dahil eden anlayışı
üretmektedir.
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“Eşim de bana saygı duyuyor zaten anlatınca o da
haklı buldu. Benim de çocuğum, onun da çocuğu
sonuçta. Ben anlatınca o da haklı buldu” (kadın,
üniversite, 28).
“Bu konuda ben biraz daha yükseğim. Eşim biraz
daha ılımlı bakıyor mevzuya. Ama tabii anne olduğum için öncelik kararı bana bırakıyor” (kadın,
ilkokul, 30).

“Uzman desteği ile karar verdim”
Aşı konusunda teredütleri olanlar, bazı doktorlara gitmekte ve onların önerilerini dikkate
alarak karar vrmektedirler. Seçilen uzmanlar,
genellikle aşıların zararları ya da yan etkilerine odaklanmış olan uzmanlar olmaktadır:
“Yıllarca oturmuş bir inancım var çünkü. O arada
bir Samsun’a gittim. Orada bir immünoloji profesörü var. Alişan Yıldıray diye, onunla görüştüm.
Ve ben zaten bu sorularla gidince o bana gerekli
bilgileri verdi. Aşıların aslında gerçekten çocuğa ne
kadar zarar verdiğini, bağışıklık sistemi zayıf olan bir
çocuğu nasıl ölüme kadar sürükleyebileceğini anlattı” (kadın, üniversite, 33).

“Deneyime bağlı karar verdim”
Aşı sonrası çocukta meydana gelen yan etkiler ya da sorunlar, aşıları araştırmaya itmekte
ve başka çocuklarda da aşı sonrası benzer sorunların yaşandığını gördükleri vakitte aşıya
ilişkin tereddütleri artmaktadır:
“Ben şöyle diyeyim, bu araştırmayı yapmadan önce,
çocuğumda her aşıdan sonra sıkıntılarını görmeden önce, benim için aşılar dokunulmazdı. Kesinlikle olunması gereken bir şeydi, sorgulamaya açık
değildi. Ama benim her ay çocuğumun aşısından
sonra, çocuk huzursuz, sürekli bacaklarını hareket
ettiriyor, kasılıyor. Büyün vücudundan döküntüler
oluyor, meme reddi başladı. Emmedi benim çocuğum aşılardan sonra. Ben araştırmaya başladım. Bu
neden olur yani yeni doğmuş bebek; annede sıkıntı
yok babada sıkıntı yok, genetik bir sorun yok. Sonra

bir baktım ki bu aşıların yan etkilerinde benim
çocuğumun yaşadığı şeylerin hepsi var” (kadın,
üniversite, 33).

Doktor ve hemşirelerin aşı
tereddütü/reddine tepkileri

Suçlayıcı yaklaşım
Aşı ve aşının faydaları konusunda tereddütü
olmayan doktor ve hemşireler açısından aşıyı
sorunlu hale getirmek kabul edilemez görülmektedir. Ailelerin çok az ve yanlış bilgi ile
aşıları sorguluyor olmalarına kızılmaktadır.
“Özele gittiğim zaman da, ben çocuğumu muayeneye götürdüğüm zaman da, ben çocuğa aşı yaptırmıyorum deyince “bu geri kafalılıktır, şöyledir böyledir”
diyerek beni terslemeye gelince ben tamam konuyu
burada kapatalım deyip çıktım zaten” (kadın, Üniversite, 24).

İknacı yaklaşım
Doktor ve hemşireler, AT/R grubunda olan
aileleri ikna etmeye çalışmaktadırlar. Ancak
kendi araştırmasına güvenen aileler için bu
çaba “gereksiz” bir çaba olarak görülmektedir:
“Defalarca buraya geldik. Hemşire hanım ve doktor
hanım bizim yaptırmamız taraftarıydı tabii bizi ona
ikna etmeye çalıştılar. Fakat ben yaptırmadım.
Çok araştırdık dediğim gibi, eşim de aynı şekilde”
(kadın, üniversite, 30).

Korkutucu yaklaşım
Bazı hizmet sunucular, aşı yaptırmak istemeyen aileleri, aldıkları riskin büyüklüğünü gösterebilmek, çocuklarını nasıl büyük bir tehlikeye attıklarını anlatabilmek için “korkutucu”
yolu denemektedirler. Bu kapsamda, çocuğun aşıları olmadığında hastalık olması durumunda devletin sağlık harcamalarını karşılamadığı dillendirilerek aileler korku aracılığı
ile ikna edilmeye çalışılmaktadır:
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“Bana sadece “%100 güvenli ve eğer bu aşıları
yaptırmazsanız çocuğunuzun aşı yapılmadığı için
bir sorun yaşarsa devlet bunu karşılamaz” diye
bir bilgi verildi. Ve “Aşı yaptırmazsanız çocuğunuzu
tehlikeye atmış olursunuz. Öldüreceksiniz çocuğu,
ölüm riski var” denildi aşıyı yaptırdığımız zaman ölmeyecekmiş gibi” (kadın, üniversite, 34).

Yok sayıcı yaklaşım
Aile hekimleri ve hemşireler, aşı vakti gelen
ama aşıya gelmeyen aileyi aramakta; aile
yaptırmak istemediğini belirttiği zaman konu
üzerine konuşmayan ve kayıt sistemine “yaptırmak istemiyor” şeklinde not alan ve konuyu kapatan bir yaklaşım olduğu da görülmektedir:
“Aile hekimliğinden aranmıştım ben bir kere. Aşısının geldiğini söylediler, ben yaptırmak istemediğimi
söyledim. Neden diye sordular. Ben de dedim nedeni, kulaktan dolma olarak yaptırmak istemiyoruz.
Doğru olmadığını düşünüyoruz diye söyledim. O şekilde kapandı, bir daha hiç konuşulmadı” (kadın,
27, Lise).

Etkin bir mekanizma yok
Aile hekimliği, çoğunlukla da hemşireler aşıları takip etmektedirler. Yaptırmak istemeyen
aile olması durumunda çok kısa ama anne-babayı tatmin edici, onların fikirlerini değiştirici nitelikte değil bir miktar “korkutucu,
yasal sorumluluğu aileye atıcı” bir yaklaşım
izlenmekte oldukları aktarılmaktadır:
“Yani biz hemşirelerle muhatap olduk. Yaptırmayacağım deyince onlar kâğıt imzalattı. O kadar. Bir iki
cümle söylediler ama benim kararlı olduğumu görünce şey yapmadılar” (kadın, lise, 29).
Genellikle ikna edici, bilimsel kanıtlar kullanılarak açıklama yapılmamaktadır. Bu da
anne-babaların sağlık çalışanlarına güvenini

zedelemekte ve bir “ezberi” tekrar ettiklerini düşünmelerine yol açmaktadır. Doktor ve
hemşirelerin kendileri kadar araştırma yapmadıkları düşünülmekte ve onların açıklamaları ikna edici görülmemektedir:
“Nasıl yani?” dediler. Hatta Yıldız Hanım hemen anlatmaya başladı “işte yaptırmazsanız şöyle olur, böyle olur. Bak ben yeğenime de yaptırıyorum, zararlı
olsa yaptırmam” dedi. İkna edilmeye çalışıldım ama
kabul etmedim” (kadın, lise, 39).

Kim karar vermeli: çocuğun sahibi
kim?

Toplumsal kurumlara güvenmeme
Aşıların yapılıp yapılmayacağına kimin karar
vereceği önemli bir konu olarak gündeme
gelmektedir. Zira bu karar, AT/R konusunda
nasıl bir yol izleneceği konusunda ipuçları
sunmaktadır. AT/R grubunda olan ailelerle
yapılan görüşmeler, anne-babaların aşı yaptırma/yaptırmama kararının anne-babaya ait
olması gerektiği kabulu ile hareket ettiklerini
göstermektedir. Bu konuda karar verici mercinin anne-baba olması gerektiğini düşünmenin altında yatan temel neden ise “güven”
duygusu ile ilişkili görülmüştür.

“Aslında sisteme güvenmiyorum”
“Yani işin açıkçası ben artık kimseye güvenmiyorum.
Yani kim ne derse desin kimseye güvenmiyorum.
Biz üretseydik çok daha iyi olurdu, yaptırırdım diyeceğim ama ben kendi milletimize de güvenmiyorum açıkçası. Yani her konuda o kadar çok
güvensizlik oluştu ki. Harcandığımızı düşünüyorum
aslında. Onlar açısından sağlığımızın, insanlığımızın
değerli olduğunu düşünmüyorum. Yani bizi düşündüklerini ben sanmıyorum. Sadece makam, şöhret,
para sadece bunlar. Çok nadirdir ciddi manada
düşünen ama benim de ona güvenmem çok zor”
(kadın, lise, 39).
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Genel olarak toplumsal kurumlara, özel
olarak da sağlık kurumlarına düşük güven
duygusunun olması, kendileri için en değerli
olan çocuklarının her türlü iyilik haline kendilerinin karar vermesi gerektiği fikrini üretmektedir. AT/R’ne ilişkin nedenlerde ayrıntılı
olarak tartışıldığı üzere kapitalist sisteme, ilaç
sektörüne, doktorlara güven duyulmaması
aşının içeriğine de güven duyulmamasına
neden olmaktadır. Hal böyle olunca aşı içeriğinde civa olmadığını söyleyen Sağlık Bakanlığı’na, onun açıklamalarına güven duyulmamaktadır. Güven duysalar, çocukları ile ilgili
böylesi bir kararı sağlık kurumlarına devir
etmek istediklerini ancak bu kurumlara güvenmedikleri için sorumluluğu kendilerinin
alması gerektiğini düşünmektedirler:
“Yani şöyle söyleyeyim benim bu ülkede koşulsuz
güvenebileceğim bir kurum yok. Çocuğun sahibi
o yüzden benim. Ha çok güvenli, gerçekten herkesin
işini iş olarak görüp de onu etiğine göre yaptığından
emin olsam hepimizin olsun. Benim karar veremediğim, benim düşünemediğim yerde benim yerime
gerçekten iyiyi düşüneceklerini bileyim, tamam.
Ama böyle bir ortam yok” (kadın, üniversite, 33).
Düşük güven duygusunu geliştiren hususlardan birisi de devletin çocukları koruyamadığı kabulu ile ilgilidir. Okulda olması
gerektiği halde çalışan, sokakta çocukların olduğu, yoksul çocukların olduğu belirtilmekte
ve devletin tüm kurumları ile bu çocukları
koruyamadığını düşünmektedirler. Böylesi
zor koşullar altında yaşayan çocukların korunmuyor olması gündeme getirilmekte ve
devlet kurumlarının asıl görevini yapması
beklenmektedir. Bu durum, aşı ile çocukları
koruduğunu iddia eden yaklaşımın gücünü
zayıflatmakta, devletin esas görevinin bu çocuklara bakmak olduğu belirtilmektedir.

“Şöyle bir şey, tabi ki de toplumsal bağışıklık adına
bu soru muhtemelen soruluyor. Aşısı yapılı çocuk
oranıyla aşısız çocuk oranı toplumun bağışıklığını
veren bir şey. Ne kadar aşı yapılmayan kişi varsa
toplumun bağışıklığı da o kadar düşüyor düşüncesi
hâkim. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben doğurduysam ben emek veriyorsam öncelikle benim
hakkım olmalı. Çünkü devlet bu kadar sorumluluk
görüyorsa üzerinde çocuklar hakkında öncelikle trafik ışıklarında neden çocuklar var, çocuklar neden
yalınayak geziyorlar. Hepimiz görüyoruz mesela,
anne yanında beraber dileniyorlar, çocuk kendinden
geçmiş. Hani mesela devlet oralarda yok da burada mı var?” (kadın, üniversite, 33).
Hem genel olarak topluma hem de özel olarak “tıp camiasına” güvenmiyor olmak; aşı konusunda karar vermesi gereken kurumun aile
olması gerektiği düşüncesini geliştirmektedir.
Düşük güven duygusu, kurumların söylemlerini, açıklamalarını yeterince önemsememeye
neden olmaktadır. Bu açıklamalara güvenmek
yerine, kendilerinin en doğru kararı verdiklerini ve düşük güven duyulan kurumlardan çocuklarını koruduklarını düşünmektedirler:
“Bence ailenin kararı olmalı. Sonuçta üzülecek de
sevinecek da ailesi. Yani bu konuda daha çok çocuk
zarar görecek kanısına vardığımız için bizi bu noktada tedirgin etti. ...Biz Türk milleti olarak çıkarcı
bir millet olduğumuz için ben tam böyle gönül
bağıyla güvenebileceğim kimseyi görmüyorum
açıkçası” (kadın, lise, 25).
“Bence anne baba. Çünkü açıkçası ben tıp camiasını da çok güvenilir bulmuyorum. Özellikle
piyasalara ve ilaç sektörüne hiç bir güvenim yok. Tabiki de insanları iyileştiriyordur. İlaçlar iyileştirir fakat
iyiyleştirirken de bir şeyleri bozduklarını düşünüyorum” (kadın, üniversite, 34).
Aşıların zorunlu olmadığı, ancak sağlık
çalışanlarının “sanki zorunluymuş” gibi davrandıkları belirtilmekte ve zorunlu olmayan
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bir şeyin de kararını anne babanın vermesi
gerektiği düşünülmektedir. Aşılar “zorunlu
olduğu için değil faydalı olduğu için yapılmalıdır” düşüncesi hakimdir. Ancak bu konunun sorumlusu olan kurumlar kolaycılığa
kaçmakta ve faydalı yönlerini anne-babalara
anlatmak yerine, “yaptırmak zorunlu” şeklinde davranmayı tercih etmektedirler.

Kesinlikle anne-baba karar vermeli
“Kesinlikle anne vermeli. Çünkü ben çocuğumun
asla kötülüğün istemeyecek, onu incitmeyecek,
onu her türlü kazadan beladan korumak için savaşacak. Kendi canını vermek bile bunun içerisinde
yer alacak ve ben çocuğumu her türlü zarardan koruyacağım” (kadın, önlisans, 24).
“Doktorlar açıkçası kendi çıkarını düşünüyor. Devleti
bilmiyorum. Aşı konusunda bu bilgileri ben bilirken
devlet bilmiyor mu onu da bilmiyorum. Hani ağlarsa
anam ağlar derler ya, çocuğu annesi babası daha
çok düşünür diye düşünüyorum. Zaten bu aşı isteğe bağlı ama istiyor musunuz istemiyor musunuz diye hiç sormuyorlar. Direk yapıyorlar. Zorunlu gibi biliyor herkes aşı yaptırmayı” (kadın,
lise, 29).
Anne-babanın karar vermesi gerektiğini
düşünenler, kurumların düzgün, bilgilendirici çalışmalar yapmadığını belirtmektedirler.
Aşı karşıtı kampanyalar olmasa ve uzmanlar
bu konuda tartışmaya girmeseler olup bitenden hiç haberleri olmayacağını belirterek
anne-babayı ikna etmeye çalışmak yerine aşı
karşıtı olanlarla bilgi temelli tartışma yapılması ve bunun sonuçlarının da kendilerine
aktarılması beklenmektedir:
“Yani bence anne baba karar vermeli. Çünkü ya ikna
edilmeli. İkna edilecek daha çok çalışma yapılmalı
çünkü hiç yapılmıyor. Eğer şu an gündemde aşı yararlı mı zararlı mı diye doktorlar savaşıyor olmasaydı
kesinlikle bizlerin haberi de olmazdı. Böyle bir şey

ortaya çıkmazdı ve biz körü körüne aşı yaptırmaya devam ederdik” (kadın, ortaokul terk, 26).
Toplumsal kurumlara olan düşük güven
riskin “bireyselleştirilmesine” neden olmaktadır. Aşının toplumsal boyutu olduğu düşünülmemekte ve tüm belirsizliklerin riskini
almak ve çocukların aşılanmamasını kendi
riskleri olarak görmektedirler.

Bireyselleştirilen risk
“Aşı yaptırmanın ya da yaptırmamanın toplumsal
bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. Aşının
Amerika temelli olarak dayatılan tedavi olduğunu ve
bu sanayinin gelişmesi için de bazı hastalıkların artırıldığını düşünüyorum” (Erkek, üniversite, 36).

“Toplumdan önce çocuğum gelir”
“Ben toplumdan önce kendi evladımı düşünüyorum.
Kendimi de değil, evladımı düşünüyorum. Ama hastalandığı zaman etrafta bırakmazsanız çocuğunuzu
yine etrafa sıkıntısı, sakıncası olmaz bu bir. İkincisi,
ben toplumu düşüneceğim diye kendi çocuğuma zararlı olan bir şeyi nasıl yapayım?” (kadın,
üniversite, 28).
Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici çalışmalar yapması beklenmektedir. Sadece “yaptırın” demesini yeterli bulmamakta, aydınlatıcı,
bilgilendirici çalışmalar yapması beklenmektedir. Ancak her koşulda en son kararın anne-babada olması gerektiği düşünülmektedir.

Sağlık Bakanlığı bilgilendirmeli ama son
karar anne-babada olmalı
“Tabii her zaman. Şimdi şöyle onlar bilirkişi her zaman bu konuda yapılması gerekeni söylemeli ama
bilgilendirdikten sonra tamamen irade bize
bırakılmalı. Zaten kişi bilgiyi doğru bir şekilde almışsa, doğru da bir şekilde bilgilendirilmişse bence
güzel sonuçlar çıkar” (kadın, ilkokul, 30).
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“Sağlık bakanlığının kendisi çünkü ciddi bir kurum
ve doğrudur muhakkak diye düşünüyorum. Ama
hani mesela, ben kulaktan dolma şeyleri duyduğum zaman acaba sağlık bakanlığı bunları neden
göz önünde bulundurmuyor, bize neden hiç bilgi
vermiyor diye düşünüyorum. Sadece yaptırılmalı
diye önümüze geçiyorlar diye düşündüğüm oldu. O
zaman bu konuda da sıkıntılar var. Bu konuda bilgi
versinler, bu konuyu açsınlar. Sadece yaptırılmalı
diyorlar. Önümüzü kesmesinler” (kadın, lise, 27).

Aşıya yeniden güven nasıl
gelişebilir?
AT/R yaşayan grubun heterojen olduğu ve
bu heterojenliğe bağlı olarak da aslında her
ailenin kendi özel nedenlerinin olduğu görülmektedir. Diğer yandan AT/R’ne yol açan
aşı karşıtı grubun söylemlerinin benzer olduğu görülmektedir. Bu çalışma en başından
bir “anlama” çabası olarak planlanmıştır. Bu
kapsamda görüşülen kişilere aşıya ilişkin tutum ve davranışlarının değişebilmesi ya da
en azından yeniden gözden geçirebilmeleri
için ne/neler yapılması gerektiği sorusu da
yöneltilmiştir. Bu kapsamda gelen önerilerin
nedenlerle ilişkili olduğu görülmektedir.
Gerçek redçiler, hiç bir öneri getirmemektedirler. Bu grup anlaşmaya, kararını gözden
geçirmeye razı değildir. Bu nedenle herkesin
kendisinin karar vermesi önerilmekte ve çocuk ve çocuğun sağlığı sorumluluğunu ebeveyn olarak tamamen üstlenmektedirler. Bu
durumda öneri geliştirilmemektedir.

“Hiç bir şey yapılmasın, benim kararım,
benim çocuğum”
“Şimdi bu dediğim gibi herkesin kendi kararı. Siz ne
kadar ceza verirseniz verin herkes kendi çocuğunu
kendi düşünür. Siz buna ne ceza koyarsanız koyun
ben evladımın sağlığından ve inancından vazgeç-

mem. Siz ne ceza koyarsanız koyun ben vazgeçmem. İnsanın kendi canı, kendi kanı… Hangi ceza
bundan vazgeçirir ki insanı. Ben bunun zararını
biliyorsam vazgeçmem. Eğitim de yapılsa vazgeçmem. Sonuçta bir savcı diyoruz. Savcı kaç senelik
eğitim alıyor yani. Eğitim diyorsanız eğer, bakın bir
savcı buna karşı çıkabiliyor ve yaptırmayabiliyor”
(kadın, üniversite, 28).
Devletin şeffaf bir mekanizma kurması beklenmektedir. Aşı karşıtı kampanyanın
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada etkin
olduğu ve aşının olumsuz etkileri üzerine
yoğunlaştığı belirtilmektedir. Bu koşullar altında devletin kuracağı mekanizmalar aracılığı ile bu kampanyanın söylemlerine karşı
gelecek ikna edici bir kampanya başlatması
beklenmektedir. Sadece aşı yanlısı olmanın
yetmeyeceği, aşıya ilişkin olası yan etkilerin
açıklanması beklenmektedir. Aşıların daha
güvenli hale getirilmesi de beklenmektedir.

Şeffaf, hesap verilebilir bir mekanizma
“Bilgilendirmeyi devlet yapmalı. Çok bilgi kirliliği var,
abartı var. Ama devletten bağımsız olmalı. Negatif ve
pozitif sonuçları açıklanmalı. Aşı yanlısı bir devlet
var ve aşının negatif sonuçları üzerinde hiç durulmuyor. Bu da güven vermiyor. Devletin güven
vermesi lazım” (Erkek, Üniversite, 36).
“Aşılar daha güvenli hale getirilebilir. Daha şeffaf
olunabilir. Yani insanların ilaç firmalarının hesap verebilir olduğunu düşünmesi lazım. Ben şahsen ilaç
firmalarının hesap verebilir konumda olduklarını çok
düşünmüyorum. Bence daha şeffaf olunması lazım. %100 güvenlidir demekle bu güvenli imajı
bence oluşturulamaz. Bende oluşmuyor. Daha
açık olunması gerektiğini düşünüyorum” (kadın,
üniversite, 34).
Mevcut halde aşıların yaptırılmasının zorunlu olmadığı ancak bunun açık şekilde
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duyurulmadığı belirtilmektedir. Zorunlu olmayan bir şey için anne-babayı suçlamak yerine, neden yaptırılması gerektiği konusunda
güncel, bilgilendirici ve olası yan etkilerini de
içeren bir yaklaşım içinde olması talep edilmektedir:
“Aslında bize devletimiz bu seçim imkânını tanıdığı için mutluyum. Bunu yaptırıp yaptırmamak
bize bırakılmış durumda ama keşke cesurca
çıkılıp söylense. “Bunların içerisinde bunlar var,
sonrasında şu şekilde şeyler yaşayabilirsiniz ya da
yaşamazsınız” dense” (kadın, lise, 26).
“Bence ebeveynleri çok iyi bir şekilde bilgilendirmek
gerekiyor. İçerisinde neler var, o maddeler ne kadar
zararlı, mesela aşı yaptırdığımızda yan etkisi neler olabilir? Bunları söylemeleri gerekiyor. Yani
direk vurdurun demeyeceksin, açıklayacaksın”
(kadın, üniversite, 26).
Aile hekimliğinin kendilerine yakın kurumlar olduğu, bu kurumlar aracılığı ile bilgilendirici çalışmaların yapılabileceği de
önerilmektedir. Özellikle anneleri belirli aralıklarla toplaması ve bilgiler sunması beklenmektedir.

Daha fazla bilgilendirici çalışmalar
yapabilir
“Yani benim kendimce düşündüğüm şey nasıl sağlık ocakları bize çok yakınsa her türlü ihtiyacımızda
bizimle mesuliyet sahibi olan sağlık ocaklarıysa. Biz
anneler zaten doğumdan sonra burayla çok büyük
bir irtibat halindeyiz. Çocuğun boyuydu kilosuydu
bütün genel kontrolleri burada oluyor. O zaman bize
belli zamanlar içerisinde anneleri toparlayıp
bize bilgi verilmesi” (kadın, ilkokul, 30).
“Bence aile hekimleri anlatabilir. Çünkü birebir görüşüyoruz. Ne bileyim, bir bankaya hacze şey yaptığımız zaman devlete 1 lira borcumuz olduğunda, bi-

zim tabu işlemleri yaparken 1 lira borcumuz kalmış
ve evimize haciz koymuş Altındağ Belediyesi, yani 1
tl için. Hani bunu bu kadar inceliyorsunuz ama aşı
konusunda da madem çıkartın dışarıda boş gezen
bir sürü insan var. Alın eğitimini verin, evlere birebir özel görüşmeler yaptırın. Ya da seminer
tarzında yapılabilir. Bu tarz görüşmeler yapılabilir bence” (kadın, üniversite, 24).
Sağlık personelinin aşılar konusunda daha
bilgili olmaları da beklenmektedir. Alınan
bilgileri ikna edici bulmadıkları ve daha donanımlı olmaları gerektiği belirtilmektedir.
Özellikle doktorların kendilerine daha fazla
zaman ayırması, daha ayrıntılı bilgiler vermesi istenmektedir.

Sağlık personeli daha bilgili olsun
“Bilmek her şeyden önemli. Bakın benim sıkıntım,
zaten sağlık üzerine konuşuyoruz. Bir sağlık sorunuyla gittiğimizde ister doktordan olsun, ister hemşireden olsun yeterince bilgi alamıyoruz” (kadın,
ilkokul, 30).

Daha iyi iletişim içinde olan
doktorlar olsun
“Tek kelime söyleniyor ve biz o kelimeyle labirentlere giriyoruz. Bakın cümle söyleniyor, gerisini biz
kendimiz dolduruyoruz. Acaba bunu neden söyledi,
bu yüzden mi söyledi, biz bunu böyle mi yapacaktık acaba. Acaba acaba acaba acaba. Neden bize
doğru düzgün bilgi verilmiyor” (kadın, İlkokul, 30).
Türkiye’nin kendi aşısını yapması da istenmektedir. Özellikle “dış devletlere” güvenmediği için aşı yaptırmayan grup için bu öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Türk doktorlarının üreteceği, içeriği temiz olan aşılar
üretilir ise aşıya yeniden güvenebileceklerini
söylemektedirler.
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Türkiye kendi aşısını üretsin
“Ben aşı yaptırmayacağım demiyorum. Türkiye’ye
aşı tesisi galiba kurulmuş, burada Ankara çevresinde bir yerde. Orada aşılar üretilsin. Biz Türkler Türk’e
güvenmeyecek de kime güvenecek? Bi Türkiye’de
üretilsin, Türk doktoru da desin ki evet bu Türkiye’de üretildi ve sağlıklı. Ben gelir çocuğuma
da yaptırırım, kendime de yaptırırım. Benim dediğim gibi, aşıyla bir problemim yok. Dış devletle
var, güvenmiyorum. Yani dolar bile aldı başını gidiyor. Türkiye’yle en ufak bir sürtüşmeyi fırsat olarak
kullanan bir insan benim sağlığımı niye düşünsün?
Madem sağlığımı düşünüyorsun neden bu insanları ekonomiyle terbiye etmeye çalışıyorsun?” (kadın,
üniversite, 24).

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca aşıların bazı
yan etkilerinin olduğu da belirtilerek üretilecek olan “yerli aşıların” bu yan etkileri azaltabileceği de belirtilmektedir.
“Birincisi içine haram şeyler konulmazsa yaptırırım. Yani insan, hayvan geni ne demek? Onlar olmasa yaptırırım. Sonra, daha az zararı olan aşılar
yapılsa yaptırırım. Yani yan etkilerine kocaman bir
şey yazılmadığı sürece yaptırırım. Aşıların yan etkilerini okudunuz mu hiç bilmiyorum. Ve diğer ilaçları da
görüyoruz. Bir sürü yan etkileri oluyor. Yani bunlar olmadığı zaman tabi yaptırırım, neden yaptırmayayım.
En önemlisi haram şey konulmadıysa içine” (kadın,
üniversite, 28).

“Bana zorunlu aşı yaptırana kadar git aşının
içeriğini değiştir. Git güvenli aşı getir bana. Ben
çocuğumu devletten kaçıracaksam neden bu ülkedeyim? Ülke değiştirmek de çok zor bir şey değil,
ama çocuğumu neden kaçırayım? Neden kendi
vatanıma faydalı bir evlat yetiştirmek varken beyin
göçüne sebebiyet vereyim? Ben zorunlu aşıya kesinlikle karşıyım. Zorunlu hale getirmek en kolay şekilde bu işin geleceğini bitirmektir” (kadın,
Önlisans, 24).

Özgür bir tartışma ortamı da talep edilmektedir. Aşı karşıtı kampanyaları bir tür “suç
örgütü” olarak görmek yerine onların düşüncelerini rahatça söyleyebilecekleri bir ortam
olması beklenmektedir. Doğa bilimlerinde
bile tartışma olduğu ancak bilimin bu tartışmalarla geliştiği belirtilerek sağlık gibi hızla
değişen bir alanda tartışma olmasının makul
karşılanması da önerilmektedir.

“Osmanlı zamanında kendi aşısını üretebilen bir
toplumken 1950’lerde olabilir 80lerde olabilir tam
hatırlamıyorum. Hıfzısıhha’da sanırım üretilebiliyormuş. Üretilirken bunu yurt dışından almaya başlayan
bir ülke haline gelmişiz. Kendi ülkemizde, içeriğinin
ne olduğunu bilerek kendi vatanımızda üretilse içine ne koyulduğunu ben bilsem, vatandaş bilse ve
tamamen Türk hekimlerinin, Türk bilim adamlarının gözetiminde üretiliyor dense yerli aşı olsa
yaptırmayı düşünürüm. Ama şu an yurt dışından
gelen ne idüğü belirsiz aşıları çocuğumun vücuduna sokmak istemiyorum. Bilinmiyor, içeriğinde ne olduğu bilinmiyor” (kadın, üniversite, 29
yaş).

Daha liberal/özgür bir tartışma ortamı
yaratılsın

Türkiye kendi aşısını yaptığında o aşının
daha güvenli, dini açıdan kabul edilebilir

“Mesela fizikte bilirsiniz, biri yer çekimi var diyor,
biri yok diyor. Fizikte bile çatışmalar çıkıyor. İki farklı
görüşte, iki farklı fizikçinin görüşlerini öğreniyoruz
okulda. Peki neden aşıya karşıt olan bir doktor
çıkıp da, neden böyle söyleşi tarzında bir şey
olmuyor?” (kadın, üniversite, 24).
“Araştırıyorum, soruyorum, kült bir şeye inanmak
çok kolay. Bu budur demek çok kolay, ama bence
değil. Benim karşıma geçip de bir doktor “evet doğru söylüyorsun. Ben bunu bir araştırayım, hepimiz
her şeyi bilemeyebiliriz” demiyor. Ben müzik öğretmeniyim, çocuklar bana gelip hocam bunu şöyle
yapabilir miyiz dediğinde “bilmiyorum ama ben bi
bakayım, yapabilirsem çalar söyleriz” diyorum. Ben
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bunu diyebiliyorum çünkü her şeyi yapmam, bilmem
mümkün değil. Doktor da bana bunu diyebilirdi. Hayır, olur mu öyle şey, işte öyle gerekli böyle gerekli
deme ama bir araştıralım, belki gözden kaçırdığımız bir şey vardır de. Bunu yapmazlar ama”
(kadın, Üniversite, 33).
“Çok güvenilir, 50 yılını aşmış doktorlardan profesörlerden bilgi almak isteriz ama müsbet. Yani aşı
karşıtı olanlardan almak isterim. Ben onlardan
bilgi almak isterim. Aşı yapılmasını ısrarla isteyen
doktorlardan ya da profesörlerden hiç bilgi almak istemem. Benim için onların fikirleri hiç önemli değil”
(kadın, lise, 38).
Mevcut halde aşı konusunun iki zıt kutbunun olduğu, ya aşı taraftarı ya da aşı karşıtı
olunduğu belirtilmektedir. Aslında olması gereken üçüncü bir yol bulunmasıdır. Bu üçüncü yol aşının yan etkilerini, içeriğini, yapılmadığı zaman olası risklerin neler olduğunu
bilimsel veriler eşliğinde tartışmayı mümkün
kılacak şekilde olmalıdır.

Üçüncü yol bulunsun
“Yani aşı karşıtlığı da çok uçlarda, tabi kendi görüşüm olarak söylüyorum, elbette katılmayabilirsiniz
ama mutlaka hepsi, tüm dozlerı tam yapılmalı diyenler de bana çok uçta görünüyor. Ve bu uçlar birbirlerinin sözlerini tam olarak dikkate almıyorlar. Aşı retçilerine göre her şey bir komplo, aşı firmalarının
karı için aşı yapıldığını söylüyorlar. Doktorlar hiç
bir şekilde bilmiyor. Bilse de söylemiyor, insanların
iyiliğini istemiyor gibi şeyler söylüyorlar. O kadar da
değil yani, o da abartı. Ama aşılamayı ve tüm aşıları
savunanlar da... Yani bazen bazı yazılar görüyorum.
Aşı retçilerinin hiç bir bilimsel dayanağı olmadığını söylüyorlar. O noktada o yazı benim için
inanılırlığını yitiriyor” (kadın, üniversite, 38).
Aşı yaptırılmamış çocukların aşı yaptırmış
olan çocuklarla karşılaştırılması, izlenmesi ve

buna bağlı bir değerlendirme yapılmasına da
olanak verebilecek bir durum olarak görülmelidir. Yasaklayıcı, cezandırıcı bir anlayış yerine bunu bir fırsat olarak görmek ve cidden
aşı yapıldığı ve yapılmadığı durumlarda neler
ürettiğini izlemek bir tür “doğal deney” imkanı olarak görülebileceği de düşünülmektedir:
“Aşı yaptırmayan çocuklar bundan sonra kayıt altına
alınıp sağlık süreçleri takip edilecek gibi bir şey olmuştu. O zaman aşı gruplarında şey denmişti “aaa
bizi fişliyorlar” falan filan gibi. Ben sevinmiştim çünkü bu bir tablo koyacak ortaya. Yaptıran ve yaptırmayan olarak. Hangi hastalıklara hangisi daha çok
yakalanmış mesela” (kadın, üniversite, 33).
İslam dininin makul bir din olduğu ancak
yanlış yorumlarının insanları kolayca etkilediği belirtilmektedir. Bu nedenle din insanları
ile birlikte bu yanlış yorumların çalışılması da
önerilmektedir.

Dinin yanlış yorumları üzerinde
çalışılabilir
“Bir de en çok üzerinde konuşulan din ve sağlık. Bu
iki alanda da bilgi kirliği çok fazla var. Zaten dinimiz
bütün yasaklarda haramlarda ölçülü olmuştur. Yani
ölüm riski varsa öldürmeyecek kadar, hayatta kalacak kadar domuz etini bile mubah görmüştür. Kaldı
ki sağlık alanında da eğer ihtiyaç varsa, domuz da
neticede Allah’ın yarattığı bir hayvan, eğer sağlığa bir faydası varsa o fayda kadarını almakta
da bir zarüret yok” (Erkek, Üniversite, 30 yaş).

Aşı Yaptıranlar Ne Düşünüyor? -Odak
Grup GörüşmeleriAT/R’nin nedenlerini anlamaya çalışan bu
araştırma, halen aşı yaptırmakta olan anne-babaların neden aşı yaptırmaya devam
ettikleri, onların aşı karşıtı söylemleri duyup duymadıkları ve bu tartışmalardan na-
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sıl etkilendikleri de anlaşılmak istenmiş ve
bu kapsamda 5 yaş altı çocuğu olan üç farklı Sosyo-ekonomik düzeyden (SES) grup ile
odak grup toplantıları yapılmıştır. Odak grup
toplantılarının katılımcılarına ilişkin profil
Tablo 4.5’de sunulmuştur.

Aşılar hakkında ne düşünmekteler?
Öncelikle aşıların ne olduğu, ne tür faydalarının olduğu değerlendirilmiştir. Orta ve orta
üst sosyo-ekonomik düzeyde, eğitimli anne-babaların deneyimleri; aşıyı, aşının faydalarını, olası risklerini bilmekte oldukları ve
konuyu ciddi şekilde araştırmakta oduklarını
göstermektedir:
“Vücuda enjekte edilen, bağışıklığı koruyan, zayıflatılmış mikrop demek” (üniversite, kadın, 32).
Aşıların güçlü etkileri olduğu, belirli hastalıkları ortadan kaldırabilme gücünde olduğu
belirtilerek bu gücü nedeniyle kıymetli oldu-

ğu düşünülmektedir. Şayet bir aşı bir hastalığı
dünya üzerinden silebiliyorsa bu aşıların gücünü göstermektedir ve bu gücün sorgulanması doğru olmayacaktır.

“Aşının çok kıymetli olduğunu
düşünüyorum”
“Yani çiçek aşısının çiçek hastalığını tamamen yok
ettiğini biliyoruz. Ben çiçek aşısı olmadım. Benim
zamanımda yoktu. Yani bir hastalığı dünya üzerinden silebiliyorsa bir aşı, bence çok değerli
bir katkısı var demektir. Yani bu hastalık için daha
fazla endişe etmemize gerek yok demektir” (kadın,
üniversite, 32 ).
Aşı yaptırmaya devam etmenin en önemli
nedeni aşıların koruyuculuğuna olan inançtır. Aşı yapıldığı zaman da hastalıkların olabileceği ancak, aşı olması halinde hastalıkların
oldukça hafif geçiriliyor olması da aşıya olan
güveni artırmaktadır.

Tablo 4.5 Odak grup görüşmelerine katılanların bazı sosyo demografik özellikleri
Orta-üst sosyo-ekonomik
düzey: Çayyolu Çocuk Otun
Merkezi

Orta sosyo-ekonomik düzey:
İş bankası kafeterya

Orta alt sosyo-ekonomik
düzey: Üniversite

Yaş
37
42
54
58
31
38
32
33
40
34
33
34
29
28
27
31
47

Eğitim
Yüksek lisans
Üniversite
Yüksek lisans
Lise
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Doktora
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Ortaokul
Üniversite
Üniversite terk
Lise
Ortaokul

Meslek
Bankacı
Moda tasarımcısı
Müşavir
Muhasebeci
Sigortacı
Öğretmen
Uzman
Diş hekimi
İşletmeci
Veri uzmanı
Avukat
Temizlik işçisi
Muhasebe
Temizlik işçisi
Memur
Hizmetli

Çalıştığı yer
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışma Bakanlığı
Ev kadını
Kendi işi
Kendi işi
Final Kurumları
TBMM
Sağlık Bakanlığı
Çalışmıyor
AFAD
Kendi bürosu
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
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Koruyor, hastalıkları önlüyor, hafif
geçirilmesine katkı sunuyor
“Çocuk felci aşısı mesela, bizden önceki kuşaklarda çok yaygındı. Yapılmadığı zamanlarda çok ciddi
sıkıntılar çıkıyordu. O yüzden felç aşılarında çok korkarım mesela, yapılmasını da isterim. Örnekleri de
var, komşumuzun çocuğu felçliydi. Yüksek ateşten
olduğu söyleniyor, aşıyı vurulmadığı için olduğu söyleniyor. Kesin bir gerekçesi yok açıkçası ama duyduklarımızı birleştirdiğimiz zaman yaptırmak istiyor
insan aşıları” (kadın, Yüksek lisans, 30).
Her üç odak grup toplantısına katılmış
olanlar sosyo-ekonomik nitelikleri farklılık
gösteren gruplardır. Diğer yandan Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu zorunlu aşıları
yaptırma konusunda genellikle tereddütleri az olan kişilerdir. Her üç odak grupta yer
alanların kurumsal mekanizmalara güvenleri aşı yaptırmayanlardan daha fazla değildir. Ancak aşılar konusunda fayda-zarar
karşılaştırmasında faydalarına daha fazla
inanmaktadırlar. Katılımcıların tümü sosyal
medyayı izleyen, aşı karşıtı grupların varlığından haberdar olan hatta zaman zaman
bu grupların argümanlarından kafaları da
karışmamakta olan kişilerdir. Ancak özellikle
orta-orta üst SED grupları için çocuk doktoru
ve onun önerileri belirleyici olmaktadır. Seçmiş oldukları çocuk doktorları aşıya inanan,
yaptırılması gerektiği konusunda kendilerini
uyaran doktorlardır.
Bu grubun aşıya ilişkin tereddütleri ya da
kafa karışıklıkları daha ziyade “isteğe bağlı/
ihtiyari” aşılarda ortaya çıkmaktadır. Aslında
“zorunlu aşı” yoktur ancak Sağlık Bakanlığı’nın genişletilmiş aşı takviminde yer alan
aşıların zorunlu olduğu düşünülmektedir.
Zorunlu aşı kolayca erişilebilir ve ücretsiz ya-

pılan aşılardır. İsteğe bağlı aşılar ise ücretle
alınan aşılardır. Bu kapsamda zorunlu/isteğe
bağlı aşı ayrımı ücretli/ücretsiz ayrımı ile yapılmaktadır. Ücretsiz/zorunlu olduğu düşünülen aşılar fayda-zarar analizinden faydalı
çıktığı, çocuk doktorları önerdiği için yaptırılmaktadır. Ancak isteğe bağlı aşılar bazen
yaptırılmakta bazen yaptırılmamaktadır. Orta-alt SED grubu için ihtiyari aşılar pahalıdır
ve yeterli paraları olmadığı için yaptırılamamaktadır. Ancak bu durumda kafa karışıklığı
olmakta “aslında gerekli bir aşıyı pahalı diye
yaptırmadıkları” için biraz suçlu hissettikleri
görülmüştür.
Orta ve orta-üst SED grupları için ise ihtiyari aşılar yeterli sayıda yapılmamıştır, sık
görülen hastalıklar için değildir ve her geçen
gün sayıları artmaktadır. Bu konuda kafa karışıklığına yol açan “rota virisü aşısı”dır. Pahalıdır, yol açtığı hastalık yaygın değildir ve yeni
olduğu için etkilerine ilişkin gözlem sınırlıdır.
Bu durumda ihtiyari aşılar yaptırılmayabilmektedir ancak neden ekonomik değildir.

“Zorunlu aşıları hiç düşünmeden
yaptırdık, ihtiyari olanları da
yaptırdık”
Bakanlığın genişletilmiş aşı takviminde yer
alan tüm aşılar hiç araştırılmadan, hiç sorgulanmadan yaptırılmıştır. Diğer yandan zorunlu olmayan “ihtiyari” olarak yapılan aşılarda
ise araştırma yapılmakta, çocuk doktorunun
aile hekiminin görüşü alınarak yapılmaktadır. Ancak zorunlu aşılar sorgulama konusu
olmamaktadır:
“Ben şimdiye kadar hepsini yaptırdım. Çünkü yaptırılması gerektiğine inanıyorum en başta. Olması gereken bir süreç gözüyle baktım. Hiç öyle
karşıt görüştekiler gibi olmadım. Kabullendim ve
yaptırdım” (kadın, yükseklisans 37).
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“Yani zorunlu aşılarının hepsini yaptıralım mı yaptırmayalım mı diye bir düşünceye girmeden yaptırdık. Zaten hem doktorumuzun takibi, hem de sağlık
ocaklarından arandık. Çok ilgili bir hemşiremiz var
çok da ilgili zaten. Sadece şu rota aşısı, ihtiyari
olanlarla ilgili bir araştırma yaptık” (kadın, üniversite, 34).
“Bizim mesela menenjit aşısı krizi var evimizde. Ben
yaptıralım diyorum, doktorumuz da yaptırın diyor.
Ama eşimin mantığı da şu “yani devlet takvime
almıyorsa bir şey var demek ki”. Ben evde çok
çatışıyorum şu an. Bir de şöyle, biz aşı karşıtlığıyla
aşıyı yaptıracağımız zaman tanıştık. Aşı karşıtları bizi
ikna edemediği için de yaptırdık yani. İşe sadece ticari bakıyorlar ama her şeyde ticaret var ve her şeyde kar elde ediliyor. Dolayısıyla çıkış noktaları bize
çok mantıklı gelmedi” (kadın, üniversite, 31).

“Zorunlu olmayan aşılarda
şüphelerim oluyor”
Zorunlu aşıların yapılması gerektiği ya da faydasının zararından daha fazla olacağı düşüncesi ile aşılar yaptırılmaktadır. Orta üst sosyo-ekonomik grup, hangi aşıların, ne zaman
yapılacağı konusuna genellikle çocuk doktoru
ile birlikte karar vermektedirler. Sınıfsal pozisyonlarına uygun şekilde bebeklikten itibaren çocuklar bir çocuk doktoru tarafından izlenmektedir. Şüpheler, sorular, ihtiyari aşıları
yaptırma kararı birlikte alınmaktadır. Hatta
bazen çocuk doktoru bazı takvim dışı aşıları
önermekte ancak güçlü sınıfsal pozisyonlarının yardımı ile bu konuda kendileri karar vermektedirler:
“Biz de bütün klasik aşılarını yaptırdık. Yani hanımefendinin söylediği gibi onlara bir itirazımız yok ama
en son bir aşı önerdi hocamız bize. Biz de onu reddettik yani. Çünkü Amerika’da falan yapılmıyormuş
bildiğim kadarıyla. Bizim bulunduğumuz ortamlarda
öyle Suriyeli çocuklar yok. Hocamız önerdi ama onu
yaptırmadık sadece” (kadın, üniversite, 54).

Aşıların yan etkilerinin olabileceği kaygısı
aşı yaptıran tüm ebeveynlerin kafasını karıştırmaktadır. Aşı karşıtı kampanyanın söylemleri onların da kulağına gelmekte, ayrıca
çocuklarına yapılan aşının içeriğini, olası yan
etkilerini araştırmaktadırlar. Bazı yan etkilerinin olabileceğini de okuyarak öğrenmişlerdir.
Diğer yandan aşı yaptırmamanın yol alabileceği risklerin daha büyük olduğunu düşündükleri için aşı yaptırmış oldukları anlaşılmaktadır. Orta alt SED grubunda az da olsa
“aşıyı hiç sorgulamadım”, “herkes aşı yaptırır”
kabulü ile hareket edildiği belirtilmiştir. Ancak çoğunluk araştırmakta, doktor tanıdıklara
sorulmakta bir miktar risk de bilinçli olarak
alınmakta ve aşılar yaptırılmaktadır.

“Aslında bizim de kafamız karışık”:
Yaptırmayıp risk almak yerine
yaptırıp risk almayı tercih edenler
“Açıkçası biz bütün aşılarını yaptırmaya çalıştık.
Devletin karşılamadığı aşıları da yaptırmaya
çalıştık kendi doktorumuzun önerileri doğrultusunda. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi adına
yaptırmak istedik. Malum nüfus yoğunluğunda bir
değişme de var ülkemize baktığımız zaman. Göç
alan bir ülkeyiz ve bunun getirdiği rahatsızlıklar
olabileceğini ön gördük ve aşıları yaptırmak istedik.
Aslında epey bir araştırma yaptık yaptırsak mı yaptırmasak mı diye. Baya makaleler okuduk, uzaman
görüşlerine başvurduk. Birkaç tane doktor arkadaşımıza sorduk ve en sonunda yaptırmaya karar verdik.
Hepsini tamamladık aşılarımızın. Anne sütü de aldı 2
yaşına kadar. Bir sıkıntı yaşadığımız zaman neden yaptırmadık demeyelim, içimiz rahat olsun
dedik. Menenjitten, kızamıktan korktuk hepsini
tamamlamaya çalıştık. Ama yan etkisi mutlaka
vardır bakınca. Okuduğumuzda da vardı ama anne
baba olarak sorumlu hissettik ve yaptırdık. Bir sıkıntı, hastalık yaşadığı zaman kafamızda soru işareti
kalsın istemedik. Acaba aşı yaptırmadığımızdan
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mı oldu diye düşünmek istemedik. Nüfus yoğunluğundan da korktuk. Hani hastalık gelebilir, bulaşmasın istedik. Anaokuluna başladı, toplu bir ortama
girdi. Bu gibi sebeplerle yaptırdık” (kadın, üniversite,
32).

“Sonrasında pişman olmamak için
tüm aşılarını yaptırdık”
“..sonrasında keşke yaptırsaydık demektense en
azından yaptırıp önlem almak daha doğru olur diye
düşündük ve biz de tüm aşılarını tamamladık” (kadın, üniversite, 34).

Sosyal medya gruplarının etkisi
Tıpkı aşı karşıtlığında olduğu gibi aşı taraftarı olan gruplar da sosyal medya üzerinde
biraraya gelmektedir. Sosyal medya kendi
kamusallığını üretmiş gözükmektedir. Yeni
kamusallık ise annelik pratiğini dönüştürmektedir. Artık anne kadınlar bir şey merak
ettiklerinde soruları olduğunda yakın aile
üyeleri ya da arkadaşları aramak onlarla
yüzyüze görüşmek yerine interneti kullanmaktadır. İnternette araştırma yapmayı, internette çeşitli sosyal gruplara üye olmayı ve
deneyim paylaşmayı tercih etmektedirler. Bu
gruplar aşı konusunda grup üyelerini etkilemekte, aşı yaptırma bir tür “mahalle baskısına” dönüşmektedir:
“Aslında sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz biraz
daha. Mahalle baskısı da diyebiliriz. Whatsapp
grupları da iyice arttı. Aşımı yaptırdım, aşımı yaptırdım diye yazıyor herkes gruplara. Genelde annelerin
grupları oluyor. Orada da 4 kişilik bir grupta 3 kişi
yaptırınca, diğeri istemese de yaptırıyor” (kadın, üniversite 34).

Aşı kimin sorumluluğu?
Devletin sorumluluğu olarak görenler için
yeterince araştırmayan, düşük eğitimli grup-

lar çocuklarını aşılatmayabileceği düşüncesi
ile önce devlet sonra ebeveyn sorumlu görülmektedir. Aşıların amacı şayet toplumsal
bağışıklık sağlamak ise ve toplumsal yarar
bireysel yarardan daha önemli ise o vakit
ona uygun düzenlemeler yapılması da talep
edilmektedir. Sosyal devlet sorumlularından
biri olarak görülmesi ve toplumsal fayda için
aşıların anne-baba insiyatifine bırakılmadan
üstlenilmesi beklenmektedir:
“Başta bence devletin sorumluluğu. Tabi ki de
ebeveynlerin sorumluluğu var ama ebeveynden
ebeveyne fark da oluyor. Şimdi biz araştırıyoruz,
bilinçliyiz, fikir danışıyoruz ama kendini çok da
geliştirmemiş bir insanı yönlendirmek gerekir. Bu
hizmeti de devletin vermesi gerekir öncelikle. Bence öncelik devletin, sonra ebeveynlerin” (kadın,
üniversite, 37).
“Yani bir kere hem kamu yararı, hem sosyal devlet
olmamız, hem de insan yaşamı noktasında önemli.
Ama benim sıralamam değişebilir sadece. Öncelikle
anne baba, hani anne babanın takibi. Çünkü devlet
herkesi tek tek kontrol edemez. Ama çocuğun yaşam hakkı gereği anne babanın buna sahip çıkması
lazım. Daha sonra anne babanın bunu ihmal ettiği
durumda, çünkü bir nevi istismar bu, anayasamızda
böyle bir hüküm var. Anayasamızın hükmü gereği ve
sosyal devlet hükmü gereği devletin bunu kontrol
etmesi lazım” (kadın, üniversite, 32).
Türkiye’nin bir göç ülkesi olduğu belirtilmekte, aşı takiplerinin iyi yapılamadığı zorunlu göç süreçlerinden gelenler tarafından
yeni hastalıkların ülkeye taşınmış olabileceği
belirtilmektedir. Göç dışında ayrıca aşı karşıtlığının çoğaldığı da belirtilmektedir. Aşıların
zorunlu olmaması, özelikle bir savcının açtığı
davayı kazanmış olması bu alanda boşluk olduğuna işaret etmektedir. Göç, aşı karışlığı ve
yasal boşluk birleşmekte ve aşının toplumsal
fayda üretmesini önlemektedir. Düşecek olan
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toplumsal bağışıklığın kendi çocuklarını da
etkileyeceği düşünüldüğünden biran evvel
bu konuda çalışma yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Toplumsal fayda ise zorunlu olmalı
“Bireysel faydadan çok toplumsal fayda da önemli.
Artık birçok göç alıyoruz ve baya büyük azımsanmayacak bir kitle aşı reddinde bulunuyor şu dönemde.
O yüzden “devlet artık kanuna bağlasın, yasalaştırsın” diyenler de var. Çünkü bireyi zorlayamıyorsun.
Bir örnek var. Mesela bir savcı yaptırmamış çocuğuna ve kazanmış davayı. O basına yansımış. “Savcının hukuk zaferi” diye basına yansımış. Devletin
buna bir yaptırım gücü yok. Ama bir kanun ve yasal düzenleme olsa açtığı davayı kazanamazdı”
(kadın, üniversite, 32).
Genel olarak aşılar ama özellikle aşı takvimi içinde yer almayan aşılarla ilgili de bilgi
edinilmek istenmektedir. Yeni aşılar hakkında genel olarak sadece anne-babaların değil
doktorların, aile hekimlerinin de bilgisi olmamaktadır. Bu nedenle aşılar hakkında, yeni
çıkan aşılar hakkında daha detaylı bilgi edinilmek istenmektedir. Bu bilgileri öncelikle
doktorlardan almak istemekte ve bu anlamda
doktorların daha bilgili olması talep edilmektedir.

Devlet, hem zorunlu hem de zorunlu
olmayan aşıları bildirmekten,
öğretmekten de sorumlu olmalı
“Bu konuda devletin üzerinde sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Mesela ben menenjit aşısını hiç
duymamıştım. Bilmiyordum. İşyerindeki arkadaşlarımdan öğrendim. Yani çocuklar 2,5 yaşına gelmiş
ama benim haberim yok yani. Doktorumuz da söylemedi, aile hekimimiz. Sadece takvimdeki aşılar takip
ediliyormuş ve diğerleri bize bırakılıyormuş. Ben hiç
bilmiyordum” (kadın, ortaokul, 47).

Kamunun sorumluluk alması gerektiği de
belirtilmektedir. Mevcut halde kamu iradesi aşı taraftarıdır ama aşı yaptırmak zorunlu
değildir. Bu durumda kamu iradesi taraftar
olduğu bir konuyu sahiplenmelidir. Aksi takdirde hem karar hem olası sonuçlar aileye bırakılmaktadır. Yaptırmaz ve olumsuz sonuçlar olursa anne baba sorumludur, yaptırır ve
olumsuz sonuçlar olur ise yine ana-babanın
sorumluluğu olarak görülmektedir. Bu durumda kamu iradesi, kamu gücü ya da kamu
sahipleniciliği yoktur. Kamu bu konuda taraf
ise sorumluluğunu alması beklenmektedir.

Kamu sorumluluk almalı
“Kamu hizmeti olmalı. Şimdi aşının az önce de konuştuğunuz gibi, olumlu ya da olumsuz etkileri tam
olarak bilinmediği için ortada kalan durumları devlet
üstlenmeli. “Yani bu işe ben giriyorum ve girdikten
sonra da doğabilecek olumsuz sonuçları ben kabul
ediyorum. Ama yaptırmayabilirsin” demeli devlet. Şu
an yaptırmazsan ve olumsuz bir şey olursa bu
senin suçun; ama yaptırırsan ve olumsuz sonuçları olsa yine senin suçun, olur mu böyle?”
(kadın, üniversite, 34).
“Bunun tek sebebi aslında olumsuz sonuçlar olduğunda bu maddi sorumluluğun altına girmek istememesi. Çünkü olabilecek herhangi bir sorunda
anne babalar biz avukatlara gelecek, biz sağlık bakanlığını dava edeceğiz. Ve devlet bu durumun gayet
farkında. Çünkü tıbben aşıların %100 yararlı olup olmadığına, ya da zararları olmadığına karar verilmedi.
Yani %1’lik istisna payı bile bırakmadan devletin bundan sorumlu olması lazım. Seçim şansı
bırakmamalı. Hepsi ücretsiz olmalı. Yani çünkü
hepimiz arada kalıyoruz. Yaptırsam mı yaptırmasam
mı diye arada kaldığını söyleyenler oldu. Yani bunu
ben düşünmemeliyim ki…” (kadın, üniversite, 38).
Sahiplenici bir kamu politikası olmadığında ve sağlık hizmetleri özelleştirildiğinde çok
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sesliliğin önüne geçmek de mümkün gözükmemektedir. Farklı uzmanlar farklı yönlendirme yapabilmekte, aşı karşıtı görüşler güç
kazanmakta ve bilgi kirliliği artmaktadır. Bu
anlamda kamu politikalarını sahiplenecek
bir devlet talep edilmekte ve bu devletin bir
sağlık politikası üretmesi istenmektedir. Böyle olur ise aşılara ilişkin politikası olan devlet politika doğrultusunda kamu hizmetleri
planlayacak ve hizmetleri denetleyebilecektir.

Devletin sahiplendiği bir aşı
politikası olmalı
“Yani bir de biz bireyler gerçekten ilgisiziz. Ülkede
ne gibi hastalıklar var, aşının yan etkileri neler bilmiyoruz. Ülkenin bir kere güçlü bir sağlık politikası
olacak. Devlet niye var, bu yüzden var. Onların
bizi sağlık konusunda bilgilendirmesi lazım. Özele
bıraktığımız zaman çok seslilik doğuyor işte böyle.
Biri kendi görüşünü söylüyor muayene ederken,
diğeri kendi görüşünü söylüyor. Yani bir sağlık politikası olduğunda, ikna edecek bir sağlık politikası
olduğunda daha faydalı olacağını düşünüyorum”
(kadın, üniversite, 32 ).
Bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı çalışmaların artırılması da önerilmektedir. Konunun gündem yapılması, insanların hem
kolayca izleyebilecekleri, görebilecekleri
kanalların kullanılması da faydalı olacaktır.
Önerinin etkili olacağı, “otizme ilişkin yapılan
kamu spotları” ile pekiştirilmekte ve etkili olabileceği düşünülmektedir:
“Kamu spotu. Televizyon milletiyiz çünkü. Çok
izliyoruz, çok seviyoruz. Kamu spotu işe yarayabilir. Çünkü ben oğlumda otizm mi var diye şüphelendiğimde sağlık ocağında gördüğüm afişten
etkilenmiştim. Orada belirtileri vardı, baktım benim
oğlumda da var. Yani oradan uyandım. O şekilde
benim için bir farkındalık olmuştu. Öyle olunca
yayın çok önemli (kadın, üniversite, 32).

Aşı yaptırmayanları korkutmak gerektiği de
düşünülmektedir. Bunun için de önerilen kısa
filmler yapılması ve aşı yaptırmamanın ölüme yol açacağı temalı kısa, herkesin çabucak
izleyebileceği filmler yapılması da etkili olabilecektir. Korkutucu yaklaşım “temiz çözüm”
olarak sunulmaktadır.

Korkutmak lazım
“Kısa film gibi, 20 dakikalık, ajitasyon üzerine kurulmuş bir sistem. 2 tane oyuncu. Aşı olmamış küçük
2 çocuk ve aşı olmadıkları için vefat etmeleri.
Yaklaşık 60 milyon insanın ağlaması ve ertesi gün
herkesin aşı olması” (kadın, üniversite, 34).
Hem aşı karşıtları hem de aşı tarfatarları
için sosyal medya önemli ve etkili bir mecra
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda sosyal medyanın etkin kullanılması önerilmektedir. İnsanların sosyal medyayı çok yaygın
kullandığı bu nedenle bilgilendirici çalışmalar için en etkin yolladan biri olacağı düşünülmektedir.

Sosyal medya etkin kullanılabilir
“Yani sosyal medya fazlasıyla yaygın. İnsanlar
twitetr, instagram kullanıyor, facebook. Orada da
beyfendinin dediği gibi küçük videolar şeklinde vatandaşı bilgilendirmek adına çalışmalar sunulabilir”
(kadın, üniversite, 33).
Zorlayıcı olmamak ama çocuğu korumanın bir yolunu bulmak da önerilmektedir. Bu
noktada çocuğun kimden/nasıl korunacağı
önemli bir sorudur. Önerilen devlet çocuğu
korusun şeklindedir. Bu da yine sahiplenici
kamu anlayışını gerektirmektedir. Aşılar zorunlu olmadan çocuğu korumanın bir yolunun nasıl bulunacağı, “çocuğun sahibi kimdir?” sorusunu da sormayı gerektirmektedir.
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Bu noktada aşı taraftarı olup, aşıları yaptırmakta olan anne-babalar için de çocuğun
sahibi “anne-babadır”. Birincil sorumlu onlar
olmalıdır ama onların kararına karşı çocuk
devlet tarafından nasıl korunabilir sorusu
açıkta kalmaktadır.

Birey zorlanamaz ama çocuğu
korumak lazım
“Reddeden bir aileyi zorlayamazsınız ama o
çocuğun hakkını bir şekilde savunmak zorundasınız. Çünkü o çocuğun başına bir şey geldikten sonra geri dönüşü yok bunun. Devletin daha
koruyucu olması gerekiyor ama kimseye zorla bir
şey yaptıramazsınız. Bu bir tedavi çeşidi ve sağlıkta hiçbir tedaviyi kimseye zorla yaptıramayız. Yaptırmamalıyız çünkü bu bireyin kendi kararı” (kadın,
üniversite, 40).
Sağlık Bakanlığı’nın daha şeffaf olması da
beklenmektedir. Sağlık bakanlığı, ortalıkta
dolaşmakta olan hurafelere kayıtsız kalmamalı, aşıların içerikleri konusunda daha net
bilgiler vermeli, hangi oranda neleri içerdiği,
bu içeriklerin tehlike arz edip etmediğinin
açıkça anlatılması beklenmektedir. Bu yapılmadığı vakit aşı içeriğine ilişkin pek çok “kirli”
bilgi dolaşımda kalmakta ve insanların hem
güven duyguları zedelenmekte hem de AT/R
artmaktadır.

Sağlık Bakanlığı şeffaf olmalı
“Ben şunu isterim mesela. Yani aşının içinde cıva
var, alüminyum var, o var bu var diye bir sürü söylem
var. Devletin hiç olmazsa, aşıyla ilgili içeriğini ve
oranlarını açıklamasını isterim. Yani eğer bize
anlatırlarsa bu hurafeler ortalıkta dolanmaz.
Daha şeffaf olunmalı. Bence sağlık bakanlığı her
şeyden önce bunu önemsemeli, yapmalı” (kadın,
üniversite, 37).

Tartışma
Bu çalışmanın sonunda AT/R’ne ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır:
• İlk ve en önemli sonuç, AT/R’nde bulunanlar homojen bir grup değildir.
• AT/R’ne ilişkin tek bir tipoloji oluşturmak
mümkün gözükmemektedir.
• AT/R üzerinde etkisi olan en önemli etken
internettir.
• AT/R’ni öncelikle yaşayan, ilk şüphe duyan, konuyu araştıran annelerdir.
• Sağlık çalışanlarının rolü çok önemlidir.
• Kurumlara ve genel olarak sisteme güven
duygusu düşüktür. Sisteme olan düşük güven duygusu riskin bireyselleştirilmesine
neden olmaktadır.
• Çocuğun esas sahibinin anne-babada olduğu düşünülmektedir.
• Zorunlu aşı uygulamasına karşıdırlar.
• Az sayıda dirençli grup dışında bilgi ve ilgiye gereksinim duymaktadırlar. Bilimsel,
kanıta dayalı iyi hazırlanmış bilgi, eğitim ve
saygılı diyaloğa açıktırlar.
• Yerli aşı üretilmesini talep etmektedirler.
Temel olarak dört farklı grup niteliği ortaya çıkmaktadır: 1) İkna edilmeye açık olanlar,
2) Farklı bir aşı takvimine açık olanlar, 3)Yeni
ve güvenli bir aşı içeriği ile değişime açık
olanlar, 4) Aşırı katı ve şüpheciler. Bu grupların her biri için farklı stratejiler geliştirilmesi
gerektiği anlaşılmıştır.
Ailelerin aşıya karşı/tereddütlü olmalarına
neden olan düşünceleri şu şekilde sıralanabilir:
Aşının içeriğine güvenmeme: aliminyum,
civa ve başka zararlı pek çok kimyasal olduğu
düşüncesi; domuz geni, cenin geni içerikte olduğu için dini nedenlerle
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Aşının yan etkilerinin olduğuna inanma:
alerjik reaksiyonlar, down sendromu, otizm,
kısırlık gibi pek çok ve ciddi yan etkisinin olabileceği ve bazı yan etkilerin ilerleyen yıllarda
çıkabileceği düşüncesi
Koruyuculuğunun düşük olduğunu düşünme: aşı yapıldığında da hastalıkların geçirildiği bu anlamda koruyucu olmadığı
Doğalcı olma, bağışıklık sistemini aşı
dışı yollarla güçlendireceğine inanma: Bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için hastalık
geçirmenin önemli olduğu, doğal bağışıklığın
geliştirilmesi için hasta olmanın gerekli olduğunu düşünme
“Tehlikeli Batılı devletlere” güvenmeme:
Kapitalist sistem ve genel olarak batılı ülkelerin ilaç sektörü ve aşılar aracılığı ile Türkiye’yi
kontrol ettiği düşünülmektedir.

DSÖ aşı reddi nedenlerini “bireysel”, “toplumsal”, “bağlamsal ve örgütsel” ana başlıkları
altında toplamaktadır29. Araştırma sonuçları
bu başlıklar dikkate alınarak değerlendirildiğinde önemli ölçüde nedenlerin benzer olduğu görülmektedir. Diğer yandan bazı özgünlükler barındırmakta olduğu da görülmektedir. DSÖ Aşı Reddi araştırmasının sonuçları
Tablo 4.6’te sunulmuştur.
Bağlamsal Etkiler başlığı altında üç özgün
denilebilecek farklılaşma olduğu görülmektedir: Tarihi etkiler, coğrafi engeller ve sosyo-demografi bağlamsal etki üretmemektedir. Tarihsel etkiler bağlamında bakıldığında; aşı karşıtlığına ilişkin kuşaklararası aktarılmış olan tarihsel bir bilgi/deneyim aktarımı yoktur. Görüşülen anne-babalar kendi anne-babaları tarafından aşılatılmıştır. Aşılara ilişkin kök aileden

Tablo 4.6 Dünya Sağlık Örgütü aşı ret nedenleri ile araştırma sonuçlarının karşılaştırılması
DSÖ-Aşı Ret Nedenleri
Bağlamsal Etkiler
İletişim ve Medya Araçları
Toplum Üzerinde Etkili Kişiler ve Aşı Karşıtı/Destekleyicisi Lobiler
Tarihi Etkiler
Sosyo-Demografik Özellikler
Politikalar/Yasalar
Coğrafi Engeller
İlaç Endüstrisi
Birey ve Grup Etkileri Geçmiş Aşı Uygulamaları Tecrübeleri
Sağlık ve Önleyici Uygulamalara İlişkin İnanç ve Yaklaşımlar
Bilgi/Farkındalık
Sağlık Sistemi ve Sağlayıcılara Güven
Kişisel Deneyimler
Risk/Yarar
Sosyal Normlar
Aşı ve Aşılamaya Ait
Riskler/Yararları (Bilimsel Kanıtlara Dayalı)
Etkiler
Yeni aşı veya Yeni Formülasyoların Tanıtımı
Uygulama Şekli
Aşı Programlarının Düzenlenmesi/Ulaştırma Şekli
Aşı Kaynaklarına Ulaşım
Aşılama Takvimi
Maliyet
Sağlık Çalışanlarının Rolü

Araştırmanın Sonuçları
+
+
+/+
+
-/+
+
-/+
+
-/+
+
+
+
-/+
+
+
+
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getirdikleri negatif deneyimler çok sınırlıdır.
Anne-babaların aşı karşıtlığı, yeni bir nitelik
göstermektedir. Tarihsel olarak ikna edilemez,
dirençli, bilinçli bir aşı karşıtlığı Türkiye’de hiç
olmamıştır. Genel olarak aşıların faydalı, gerekli olduğu anlayışının sorgulanmadığı bir
tarihsel birikim olduğu belirtilmelidir.
Sosyo-demografik özelliklerin etkisi tipoloji üretmemektedir ancak cinsiyete bağlı bir
farklılık olduğu görülmüştür. Örneğin düşük
eğitimliler, düşük SED grupları, etnik kümelenme gibi ortaklıklardan söz etmek zordur.
Eğitimli, yüksek SED grubundan olanlar da
AT/R içinde olabilmektedir. Sosyo-demografik açıdan söylenebilecek en önemli farklılığın cinsiyetle ilgili olduğudur. Bu araştırmanın katılımcıları, kulakları aşı karşıtı söyleme
daha açık olanlardır ve bunların çoğunluğu
annelerdir. Bu kapsamda, “yeni annelik” denilebilecek bir durumun oluşmuş olduğu;
aşıları araştıran, yan etkilerine ilişkin kitap ve
makaleler okuyan ve bu bilgilere dayalı olarak
karar veren annelerdir. Erkekler çoğunlukla
annelerin kararına “saygı” duyan babalardır.
Çalışmanın en başında belirtildiği üzere
bu çalışma bir kent çalışmasıdır. Türkiye’nin
başkentinde ve başkentin merkez ilçelerinde
yürütülmüştür. Bu kapsamda aşıya erişimde
coğrafi bir engel yoktur. Diğer yandan Türkiye’nin bağışıklama hizmetleri tarihi incelendiğinde ve son yıllarda yakalamış olduğu aşılama oranları dikkate alındığında aslında bu
engelin genel olarak etkisinin çok azaldığını
söylemek mümkündür.
Aşı ve aşılamaya ait etkiler incelendiğinde,
“uygulama şekli”, “aşı kaynaklarına ulaşım” ve
“maliyet” konularının farklılaştığı görülmektedir. Türkiye genişletilmiş aşı takvimini kullanmaktadır ve bu takvimde yer alan aşıların
tümü ücretsizdir. Aşılara erişime ilişkin güçlük

bildirilmemektedir. Aile hekimlikleri aşıları
takip etmektedir. Aşı yaptırmayan ailelere erişilmektedir. Görüşülenlerin deneyimi, aşıların
yapılma şekli, kaynaklara erişim ya da maliyet
ile ilgili etkilerin olmadığını göstermektedir.
Aşı yaptırmaya devam eden üç farklı SED
grubu ile yapılan çalışmanın sonunda bazı
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Değinilmesi
gereken en önemli sonuç, aşı yaptırmaya devam eden ailelerin de kafalarının karışık olduğudur. Aşı karşıtı kampanya ve söylemleri
bilinmektedir. Bu gruplar da sosyal medyayı
etkin kullanmaktadırlar. Diğer yandan aşıların fayda-zarar karşılaştırmasında aşı lehine
karar vermektedirler. Ancak zararlarına da
kulakları açıktır. Sağlık Bakanlığının aşı takviminde yer alan ve ücretsiz aşıların zorunlu
yaptırılması gereken aşılar olduğunu düşünmekte, isteğe bağlı aşıları da araştırmaktadırlar. Ekonomik durumları, çocuk doktorlarının
önerisine bağlı olarak ihtiyari aşı yaptırmaya
da açıktırlar. Diğer yandan bu gruplar aşının
olası yararlarına ilişkin risk aldığını düşünen
gruptur. Bu riski paylaşmak istemekte ve bu
nedenle de kamusal sahiplenici bir mekanizma görmek istemektedirler.
Aşı yaptırmaya devam eden grup, aşıları
bireysel faydadan çok toplumsal fayda olarak
gördükleri ve böyle açıkladıkları görülmektedir. Bu durumda aşı yaptırmayan ailelere
kızmakta ve toplumsal bağışıklığı azaltacakları ve kendi çocuklarını da bu durumun etkileyebileceği endişesini yaşamaktadırlar. Bu
durumda da yine güçlü bir devlet politikası
görmek istemekte ve aşı yaptırıp bazı riskleri
aldıklarını ancak aşı yaptırmayanlar yüzünden almış oldukları riskin anlamlı olmayacağını düşünmektedirler. Bu noktada aşıların
zorunlu hale getirilmesi, gerekli mevzuatın
buna göre düzenlenmesi beklenmektedir.
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Hizmet Sunucuların Aşı, Aşı
Tereddütü/Reddine Bakışı
ve Azaltılmasına Yönelik
Önerileri
...
Ah, ben bir gün tepelerden, tepelerden
Varıp önünüze, önünüze dikilip duracağım,
Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden,
Bir gün soracağım, bu çocukları soracağım.
O çaresiz, o yalnız, o karanlık günde,
Siz neredeydiniz diyeceğim, neredeydiniz?
Ben perişan, utanmış...bu köyün üstünde,
Kahrolurken, siz beyciğim neredeydiniz?
Ben, bir günde yirmi üç küçük ölünün,
Gömüldüğünü gördüm bu köyde kızamuktan,
Ya siz ne gördünüz, söyleyin, söyleyin,
Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan.
...
Kızamuk Ağıdı, Ceyhun Atuf Kansu
Ceyhun Atuf Kansu bu çok tanınmış Kızamuk Ağıdı şiirinde, bir köyde, bir günde onlarca çocuğun öldüğü kızamık salgınındaki
gözlemlerini ve kendisini kahreden çaresizliği anlatır. Döneme tanıklık eden Dr. Engin
Tonguç’un ifadeleri ile o yıllarda “Kızamık
bitiyor, difteri başlıyor, etkili bir sağlık örgüt-

lenmesinin olmadığı yörede çocuklar dökülüyordu.”97. Kansu’nun şiiri ile yaptığı çağrı
karşılıksız kalmamıştır. Bağışıklama hizmetlerinin etkili sunumu ile bugün aşı ile önlenebilir hastalıkların önemli bir kısmının ülkemizde görülme ve ölüm oranları azalmıştır98.
Bu hastalıklara karşı verilen başarılı mücadelede sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları
önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada olduğu
gibi, Kansu’dan çok yıllar sonra birinci basamakta hizmet veren sağlık profesyonelleri
katıldıkları aşı kampanyaları ve yürüttükleri
bağışıklama hizmetlerindeki bu başarıyı haklı
bir gururla anlatacaklar:
“Aşılama hizmetleri benim gözümde her zaman
iyiydi çünkü sağlık ocakları döneminde de kapı kapı
dolaşıyorduk. Ben yıllarca aşı kampanyaları yapmış
birisi olarak bizim aşılama oranlarımız her zaman
%100’e yakındı.” (Doktor)
Ancak bugün bağışıklama hizmetleri, sorunun farklı bir yüzü ile karşı karşıyadır: Aşı
tereddütü ve redleri. Ebeveynlerin çocukluk
çağı aşılarını reddetmeleri ya da ertelemeleri
yıllar içinde artış göstermektedir ve toplumda
kümeleşme göstermektedir99. AT/R’nin, tıbbi,
psikososyal, sosyal, politik ve etik açılardan
sürekli olarak izlenmesi önerilmektedir100.
Bu yeni durumda da sağlık profesyonelleri,
yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada, sağlık hizmetinin sunulmasında ve verdikleri
danışmanlık ile ailelerin aşı hakkında karar
vermesinde çok önemli bir role sahiptir68. Gerek çocuklarını aşılatan gerekse aşılatmayan
ailelerin aşılar hakkında en sık bilgi aldıkları
kaynak sağlık profesyonelleridir101. Bu sebeple AT/R‘ne yönelik yapılan çalışmalarda sağlık
profesyonellerinin özellikle danışmanlık ve
iletişim becerilerinin geliştirilmesi açısından
odak noktasında yer aldıkları görülmektedir.
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Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık çalışanlarının iletişim
becerileri önemlidir102. Sağlık hizmetlerinin
niteliğinin yükseltilmesi amacıyla sağlık profesyonellerinden, hastaların beklentilerini
karşılayacak iletişim kurma, kişilik haklarına
saygılı davranma ve güvenilir olma gibi özellikler beklenmektedir103. Yapılan çalışmalar
etkili iletişimin, hastanın tedaviye güvenini
ve uyumunu sağlayarak, sağlık hizmetinin
kalitesini ve hasta memnuniyetini artırabileceğini, sağlık harcamalarını azaltarak ve sağlıkla ilgili sonuçları olumlu etkileyebileceğine
işaret etmektedir104. Sağlık hizmetlerinde iletişim süreçlerindeki aksaklıklar kısa vadeli ya
da uzun vadeli sonuçlara neden olabilmektedir. Hastanın bakım ve tedavisi ile yükümlü
olan sağlık profesyonellerine, iletişime uygun
çevrenin oluşturulması ve hasta ve yakınları
ile etkili iletişimin kurulmasında önemli sorumluluklar düşmektedir105.
Bu sorumluluğun farkında olarak günümüzde birçok ülkede, sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve sürekli mesleki gelişim programlarında iletişim becerilerinin
geliştirilmesine yönelik ders ve etkinliklere yer
verilmektedir106. Yine bir çok farklı durumda
uygulanabilecek iletişim rehberleri geliştirilmiştir106,107. Ancak bağışıklama hizmetleri
ve bu kapsamda AT/R daha özel bir yaklaşım
gerektirmektedir. Tanımlayıcı çalışmalar halk
sağlığı çalışanlarının aşıya güven ve sağlık
okuryazarlığı düzeylerini dikkate alarak, aşılama oranlarındaki düşüşü önlemede aşılarla ilgili mesajları ebeveynlere aktarmak için daha
gelişmiş ve kişiye özgü iletişim yöntemlerine
ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekmektedir69.
Aileler ile iletişim kurarken, sağlık profesyonelleri edindikleri ‘kanıta dayalı tıp’ perspektifi ile aşı güvenliği ve etkinliği çalışmaları

ile ilgili istatistikleri ayrıntıları ile açıklayabilirler. Bu istatistikler bilgi verme anlamında
gerekli olmakla birlikte, ebeveynlerin tümü
ile iletişim kurmak için etkili bir strateji olmayabilmektedir108.
Sağlık çalışanlarının çoğu, aşı reddi yapan
ebeveynlerle iletişimin zorlayıcı olduğunu ve
daha deneyimli sağlıkçıların bu konuda daha
başarılı stratejiler geliştirebileceğini düşünmektedir109. Olağan durumlar için geliştirilmiş iletişim süreçleri ve stratejileri bu gibi güç
durumlar için yetersiz kalabilir. Aşı tereddütü,
çocukluk döneminde karşılaşılan ve ebeveynlerin karar vermesini gerektiren bir çok konuya göre daha zor bir konudur. Sağlık profesyonelleri kanıta dayalı önerilerine yönelik karşı
çıkışlarla baş etmekte zorlanmaktadır110.
Ebeveynler, çocukları ve özellikle onların sağlıkları sözkonusu olunca, bu raporun
ikinci bölümünde de tartışıldığı gibi, kaygı
geliştirebilmektedir. Sağlık profesyonelleri ve
ebeveynler birbirinden farklı bakış açılarına
sahiptir ve ebeveynler kanıta dayalı müdahalelere yeterince inanmayabilirler. Bu durumda ebeveynlerin değerlerini göz önüne alarak
kanıtları onlarla tartışmak iletişim ve ilişkiyi
güçlendirmek için daha yararlı olacaktır. Sağlık profesyonelleri, bir hastayla ciddi anlaşmazlıklara düşebilecekleri bu gibi karmaşık
durumlarla baş edebilmeye yönelik daha fazla eğitime ve desteğe ihtiyaç duymaktadır110.
Sağlık profesyonellerinin en önemli rolü,
ebeveynlerin endişelerini etkili bir şekilde
ele alabilmek için bu endişeleri anlamak ve
ebeveynlere çocuklarının aşı ile önlenebilir
bulaşıcı hastalıklara karşı en uygun korumayı
seçmelerine yardımcı olmaktır61. Bu ise özel
iletişim stratejilerini gerektirir. Sağlık çalışanları etkili iletişim stratejileri kullanarak açık,
kolay kabul edilebilir bilgiler sağlayarak ebe-
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veynlerin aşı endişelerini en iyi şekilde giderebilecek şekilde iletişim ve danışmanlık sağlayabilmesi için desteklenmelidir74.
Bu bağlamda önerilen stratejilerden biri
de anlatı tıbbı (narrative medicine) olanaklarından yararlanmaktır108. Bu strateji sağlık
profesyonellerinin zor durumlar ile başedebilmesi için güçlendirilmesinde kullanılabilir. Bununla birlikte sağlık profesyonellerinin
hasta değerlerini ve inançlarını daha iyi anlamak için aşılama ile ilgili ebeveynlerin hikayelerini duymaya ve yanıtlamaya açık olması
gerekmektedir108. Ebeveynlerin aşı tereddütlerinin etkili bir şekilde azaltılmasında özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında
uygun iletişim stratejilerinin belirlenmesine
yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır100.
Bu önerilerin herbiri önemli olmakla birlikte yeterli değildir, AT/R sorunu sadece iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile çözülemeyecek kadar çok katmanlıdır. Raporun ilk
iki bölümünde gerek literatürde gerekse bu
çalışmada ortaya konulan bulgular ışığında
sorunun altında yatan gerekçeler açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca sadece iletişime yönelik yapılan müdahalelerin etkisi sınırlı olabilmektedir. Henrikson ve arkadaşları (2015),
çocukluk çağı aşıları hakkında ebeveynlerin
yaygın tereddütleri olduğunu ve bunun çoğunlukla aşıların geciktirilmesi veya reddedilmesi ile ilgili olduğunu belirtmektedir111.
Hekimlerin, ebeveynlerin aşılama konusunda karar vermelerinde etkisi olduğunu, ancak
ebeveynlerin aşı hakkındaki endişelerini ele
alma konusunda yeterli güveni sağlayamayabileceklerini belirtilmektedir. Henrikson
ve arkadaşları (2015) bu çalışmalarında ebeveyn-hekim iletişimi yoluyla annelerin aşı
tereddütünü azaltmak için tasarlanmış hekime yönelik iletişim geliştirme müdahalesi

uygulamış, ancak bu müdahalenin annelerin
tereddütünü veya iletişimde hekime olan güveni etkilemediğini bildirmişlerdir111. Şu açıktır ki AT/R sorunu ile mücadele etmek için tek
bir mükemmel çözüm mevcut değildir112 ve
müdahalelere yönelik elimizdeki kanıtlar da
sınırlıdır. Ebeveynlerin AT/R’ni engellemek
için hangi tür müdahalenin etkili olduğunu ortaya koymak için yapılan bir sistematik
derleme çalışmasında, ebeveynlere yönelik
müdahalelerin etkinliği konusunda ikna edici
herhangi bir kanıt ortaya konmamıştır113.
Aşıların aralıksız kullanılmasına yönelik
tartışılmaz talep, gerçek ya da tesadüfi yan
etkiler, aşıyla korunabilir hastalıklar hakkında
yeterli bilgi sahibi olmamak ve sağlık kuruluşlarına olan güvenin yitirilmesi gibi aşı tereddütünün çok faktörlü ve karmaşık nedenleri;
düzenli şekilde koordine edilmesi zor olan
bireyler, sağlık hizmeti, sunucuları, sağlık sistem ve ulusal politikalara kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşımlar gerektirmektedir100. Bu doğrultuda literatürde geliştirilmiş
çok sayıda öneri bulunmaktadır. Mohanty ve
arkadaşları nitel bir çalışmaya dayalı olarak
belirledikleri aşı tereddütü yükünü azaltmaya
yönelik stratejileri şu şekilde sıralamaktadır:
• Aşı tereddütüne yönelik taramalar: Aşı tereddütü olan aileler için daha iyi pediatrik
uygulamalara hazırlanabilmesi için aşı ziyaretleri öncesinde aşı tereddütüne yönelik taramalar yapılması.
• Takip aşılamaları için birinci basamak sağlık çalışanlarının ziyaretleri: Aşı tereddütü
olan ailelere aşı danışmanlığı vermek ve
uygun çocuk sağlığı hizmetlerini sunmak
için ek fırsatlar yaratılması.
• Aşı danışmanlığının etkisini artırmaya yönelik eğitimler: Aşı bilgilendirme araçlarının farkındalığının artırılması ve birinci
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basamak sağlık çalışanlarına yönelik resmi
aşı danışmanlığı eğitimleri yapılması.
• Kişiye özel aşı danışmanlığı: Yerel salgınlar
gibi örnekler kullanılması ve birinci basamak sağlık çalışanlarının aynı zamanda
ebeveyn rolü olduğunun vurgulanması114.
Aşı reddinin nedenlerini anlamaya yönelik çalışmalar en sık karşılaşılan nedenin aşı
içeriğine güvenmeme olduğunu göstermektedir5. Aşılara güven, aşılama programlarının
başarısı için esastır ve artan güven, güvenlik
konuları hakkında konuşulmaması gerektiği
anlamına gelmemektedir. Kamuoyu, aşıların
olabildiğince güvenli hale getirildiğini ve bunun için en üst düzeyde çaba sarfedildiğini
bilmelidir115. Bu nedenle sağlık profesyonelleri aşıların üretim, saklama, dağıtım ve uygulama süreçlerini bilmeli ve gerektiğinde gerek
toplumsal gerekse bireysel düzeyde uygun yol
ve stratejileri seçerek paylaşabilmelidir.
Bağışıklama kapsamını artırma stratejileri
arasında sağlık profesyonellerine yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, eğitim materyalleri hazırlanması, dönemsel hatırlatmalar yapılması, bilgilendirmeye yönelik halk sağlığı
kampanyaları düzenlenmesi, aşı süreçleri ve
ilgili endişelerin ailelerle tartışılması ve “catch up” aşılama da önerilmektedir116. Bununla
birlikte bir diğer öneri yetişkin dönemi aşılamalarına yöneliktir. Çocukların önerilen aşı
takvimine uyumlarının, ebeveynlerin aşılanma davranışlarıyla ilişkili olduğu belirtilerek,
erişkin dönem aşılamasını teşvik etmenin,
çocukluk aşılarının artırılması için etkili bir
yöntem olduğu belirtilmektedir117. Aşılar ile
ilgili bilgilerin çocukluk dönemi dışında aşılar ve bu aşılar ile ilgili haber ve açıklamaları da içerdiği ve edinilen doğru ya da yanlış
bilgilerin tüm aşılara genellenerek kafaların

karışmasına yol açabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Halk sağlığı bakış açısı ile ele alındığında,
sağlık meslek mensupları için, kendi bölgelerindeki aşı oranını ve uygulamalarında hastaların aşılanmaya engel teşkil eden durum ve
endişelerini bilmesi önemlidir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada geçtiğimiz yıllarda artış gösteren çocukluk çağı
aşıları red ya da ertelemelerinin toplumda
kümeleşme gösterdiği, bu sebeple mekansal
tarama analizlerinin yapılmasının aşı reddi
ve düşük bağışıklama oranlarının erken tanınması ve izlenmesi için yararlı olacağı belirtilmektedir99. AT/R’nin tıbbi, psikososyal,
sosyal, politik ve etik açılardan sürekli olarak
izlenmesi önemlidir100. Mevcut durum ve
ebeveynlerin endişeleri belirlendikten sonra,
sağlık profesyonelleri yaklaşımlarını proaktif
olarak uyarlamalı66, dolayısıyla gereksinime
dayalı uygun yol ve stratejileri geliştirebilmelidirler.
Bu bölüme 1950’li yılların Türkiye’sinden
bir gözlem ve durumu aktaran şiir ile başlamıştık. Çok sayıda çalışma bugün sorunun
farklı yönleri bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalarda toplum, hastalık
yükünü azaltarak daha fazla fayda sağladıkça, aşıyı tercih etmeyen bireylerin artan kişisel riskleri kabul etmeye başladıkları belirtilmekte ve aşılamamanın bu gibi bedelinin,
faydaları ve aşı kabulünün göreceli risklerini
göz önünde bulundurarak sağlık profesyonelleri ve ebeveynler arasındaki konuşmanın
ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulanmaktadır84. Bugün de sağlık profesyonellerinin en önemli kaygılarından biri aşı ile korunabilir hastalıklara dayalı hastalık yükünün
yeniden artmasıdır ve bu konuda deneyimden süzülmüş görüş ve önerileri bulunmakta-
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dır. Bu gerekçeyle çalışmanın bu bölümünde
Türkiye’de çocukluk dönemi aşıları ve bağışıklamaya ilişkin sağlık profesyonellerinin bakış açılarına ve azaltılmasına yönelik çözüm
önerilerine yer verilmiştir.
Bu bölümde hizmet sunucular ile yapılan
derinlemesine görüşme bulguları ve AT/R’nin
önerileri geliştirmek üzere yapılan Delphi
analizi sonuçları iki ayrı başlıkta sunulmuştur.

Sağlık Çalışanlarının Aşı ve Aşı
Tereddütü/Reddine İlişkin Görüşleri Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler
Çalışma kapsamında 16 sağlık çalışanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aile görüşmelerinde olduğu gibi burada da görüşmeyi kabul eden sağlık personelinin bilgilendirilmiş
onamları ile görüşmeler kayıt edilmiştir. Ardından tüm görüşmeler çözümlenmiştir. Görüşmeye katılmış olan 16 sağlık çalışanının profili
Tablo 4.7’de sunulmuştur.
Tablo 4.7 Hizmet sunucuların profilleri
Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Toplam

Meslek
Hemşire
Hemşire
Doktor
Hemşire
Doktor
Hemşire
Hemşire
Doktor
Hemşire
Doktor
Doktor
Doktor
Hemşire
Doktor
Doktor
Hemşire
16

Çalışma süresi (Yıl)
19
25
28
27
17
9
34
39
26
28
32
9
25
18
21
13

Görüşmeler, Türkiye’de bağışıklık hizmetlerinin güncel durumunun değerlendirilmesi
ile başlatılmıştır. Ardından aşılama hizmetlerine ilişkin mevcut durum ve AT/R konuşulmuştur. Hizmet sunucuların deneyimleri ile
AT/R nedenleri ve AT/R’nin içerdiği riskler
ile neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerin
alınması ile görüşmeler sonlandırılmıştır.
Bu kapsamda değerlendirmeye ilişkin temalar ve ilgili temaların kodları belirlenmiştir
(Kutu 4.2).

KUTU 4.2

Yarı yapılandırılmış
görüşmelerde ana temalar ve
kodlama listesi

Tema

Kod

Bağışıklama
hizmetleri ve
aşılar

Bağışıklama hizmetleri iyi idi halen iyi
Aile Hekimliği sistemi ile kayıt ve
kontroller gelişti
AT/R hep vardı, ama artıyor
Yeni bir trend olarak AT/R

AT/R’nin
nedenleri

Sosyal medya
Uzman doktorların çelişik ifadeleri
Dini nedenler
İçeriği ile ilgili kaygılar
Aşının yan etkileri olduğu düşüncesi
Nedenler sosyo-ekonomik duruma göre
değişiyor
Nedenler kır-kentte göre değişiyor
Bu bir kampanya

Risk(ler) nedir?

Toplumsal bağışıklığın zayıflaması
Salgınlar
Bireysel olarak alınabilecek bir risk değil

Neler
yapılabilir?

Aşı zorunlu hale getirilmeli
Caydırıcı tedbirler çoğaltılmalı
Sağlık Bakanlığı konuya ciddi olarak
sahip çıkmalı
Bilgilendirici çalışmalar artırılmalı
Sağlık çalışanları eğitilmeli, bilgileri
güncel tutulmalı
Kamu sahiplenmeli
Dinin yanlış yorumları çalışılmalı
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Bağışıklama hizmetlerine bakış
Sağlık hizmet sunucularının çalışma yılları
dikkate alındığında genel olarak bağışıklama
hizmetleri ve özel olarak aşıların Türkiye’deki tarihi ve gelişimi hakkında deneyimlerinin
ve böylesi bir değerlendirmeyi yapabilecek
kadar çalışma sürelerinin olduğu görülmektedir. Genel olarak sağlık hizmet sunucuları
Türkiye’de yürütülmekte olan bağışıklama
hizmetlerinin ve özel olarak da aşıların sürekli iyileşen/gelişen bir seyir izlediğini düşünmektedirler. 1960’lı yıllardan bu yana bağışıklama hizmetleri etkin şekilde sürdürülmekte
olduğunu belirterek ve özellikle 1980’li yıllarla birlikte aşı takviminin gelişime açık olduğu,
soğuk zincir konusunda çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini düşünmektedirler.

Gelişiyor, iyi gidiyor
“Çok eksik tamamlandı bana göre. İlk başta bakanlığın takviminde olmayan ama olmasını dilediğim
aşılar takvime alındı. Bizim sokaklarda kapı kapı
dolaşarak yaptığımız, tamamladığımız aşılar vardı.
Çocuk felci gibi dönem dönem artan hastalıkların tamamen yok etmek amacıyla gezdiğimiz çalışmalara
katıldım severek. Ben ilerlediğini düşünüyorum.
Bence iyi gidiyor” (Doktor).
Özellikle Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ile birlikte aşılama hizmetlerinin geliştiği düşünülmektedir. Aile hekimliği sistemi
ile sorumlu olunan nüfusun belirlenmiş olması ve sorumlu olunan nüfus içinde bebek
ve çocukların aşılanma durumlarının kayıt
altına alındığı ve daha iyi izlediği düşünülmektedir. Diğer yandan izleme sisteminin
performans ile kurulan bağı eleştirilmekte
ancak yeni sistemin eskisinden daha sıkı bir
takip sistemi sağlamış olduğu da kabul edilmektedir.

Aile hekimliği sistemi ile bağışıklama
hizmetleri çok gelişti
“Aşıda aile hekimliği ile beraber çok ciddi bir yol kat
etti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ulusal aşı
kampanyaları özellikle kızamık ve polio ile ilgili aşı
kampanyaları ülkede bağışıklamaya olan ilgiyi artırdı. Sağlık personelinin bu konuyla ilgili farkındalığı
arttı. O zaman yavaş yavaş rutin aşı hizmetlerinde
bir yükselmeyi hissetmiştik. Ama aile hekimliği çok
farklı bir bakış açısı getirdi. Aile hekimliğiyle bu
işin bir performansa bağlanması, başta bu hizmetlere ciddi anlamda katkı sağladı. Ben 9 yıldır
buradayım, bu 10.yılım ve aşılama oranımız hep
%100. Yani yapmadığım aşı oldu, reddedenler
oldu ama hiç kaçırdığım aşı olmadı” (Doktor).
“Gerçekten çok ilerledi, aşıya verilen önem çok arttı
ve bu aşama gelinebilecek en güzel aşamaydı ama
son 1 yıldır bu aşıya karşı çevre, hastaların, anne-babaların görüşleri değişti. Bu teknolojinin
çok ilerlemesinden mi kaynaklı, birbirleriyle iletişimlerinde mi kaynaklı bilmiyorum ama yani yapılması
gereken en son noktaya geldi diye düşünüyorum
ben” (Hemşire).
“Eskiden sağlık ocağı sisteminde açıkçası çok da
kimsenin umurunda değildi. Eğer bilinçli bir anne-babaysan çocuğunu götürüyordun, kimse seni
arayıp sormuyordu aşınız var diye. Benim yaşadığım durum bu şekildeydi. Ama şu anda aile hekimliği
geldiğinden beri bu daha da farkındalık haline geldi.
Aileleri arıyoruz, bilgilendiriyoruz, aşınız var vesaire
ama son 3 yıldır aşı kararsızlığı konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu son 3 yıldır çıktı” (Hemşire).
“Kontrol ve takipler çok daha güzel oluyor. Aynı zamanda güvenilirlik de daha da arttığı için diye düşünüyorum. Bir de her kesime ulaşabiliyoruz burada. Ama önceden sağlık ocağı çalışmasında
sadece gelenlerin aşısını yapabiliyorduk çünkü
bir mecburiyet yoktu. Bir de burada herkes kendi
bölgesine hakim olduğu için, sağlık ocağı çalışmasında kim yaparsa onun üzerine iş kalıyordu. Ama
burada herkes kendi bölgesinde sorumlu olduğu için
ona göre de bir düzenli çalışma yapılıyor” (Doktor).
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Ancak özellikle 2010’lu yıllarla birlikte
daha evvel deneyimlenen aşı eksikliği, ya da
AT/R vakalarının yerine yeni bir tartışmanın
başladığı görülmektedir. Çok uzun yıllar bağışıklama hizmetleri ve aşıların faydalı yönlerine odaklanan bir yaklaşım olduğu, bu temel
yaklaşıma rağmen bazı bebek ve çocukların
aşılanamadığı belirtilmektedir. Eksik aşılama
oranlarında bölgesel farklılıklar, etnik farklılıklar ve kabaca “cahillik” denilebilecek bir
durumun belirleyici olduğu aktarılmaktadır.
Özellikle kırsal alanlarda ve Güneydoğu ve
Doğu Anadolu bölgelerinde çalışma deneyimi olan sağlık hizmet sunucuları o dönemdeki deneyimlerini aktarırken sağlık sistemine
ve özellikle doktorlara ilişkin güvenin yüksek
olduğuna ve aşı yaptırmayan insanlara erişildiğinde ve aşının neden gerekli olduğu aktarıldığında kolayca aşı yapılabildiğine değinilmiştir. Ancak günümüzde deneyimlenen oldukça farklı bir durum olarak görülmektedir.
Bir yandan aşı karşıtı olanların yürüttükleri
kampanyalar, diğer yandan aşı reddinde bulunan bir savcının dava kazanması, içeriğine
ilişkin şüpheler ve yan etkileri konusundaki
söylentiler birleşmekte ve yeni aşıya ilişkin
tutumu oluşturmaktadır. Hiç sorgulanmayan,
gerekli ve faydalı görülen aşılara ilişkin ortaya
çıkan bu durum yenidir ve hizmet sunucular
bu durum ile nasıl başa çıkacaklarını da bilmemektedirler.

Bir dava her şeyi değiştirmeye başladı
“Aşılama hizmetleri benim gözümde her zaman
iyiydi çünkü sağlık ocakları döneminde de kapı kapı
dolaşıyorduk. Ben yıllarca aşı kampanyaları yapmış
birisi olarak bizim aşılama oranlarımız her zaman
%100’e yakındı. Aile hekimliği gelince daha da
iyi oldu aslında. Ama tam tarihini hatırlamıyorum ama ikiz bebekleri olan savcının kazandığı

davadan sonra her şey değişti. Aşı retleri popüler oldu. İnternette falan aşı reddi grupları var ama
bu haber televizyonlarda çıktı. İnsanlarda “bak demek ki hakim savcılar kazanıyor demek ki aşı gerekli
değil ve zararlı” görüşü oluştu” (Doktor).
Bağışıklama ve aşılama hizmetlerinin gelişiminde kentlileşme önemli bir yol oynamış,
farkındalığı ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmıştır.

Kentlileşme ile farkındalık arttı
“Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aşıya
bakış açısı bağışıklama hizmetlerinin farkındalığı
daha düşük. Buralarda daha yüksek, insanlar bu
hizmeti almak için gönüllü olarak geliyor ama
oralarda tabi ki farkındalık düşük. Bunun farklı sebepleri var, eğitimden kaynaklı olabiliyor. Yeterince
bilgilendirilmemeden kaynaklanabiliyor. Aile içindeki
hiyerarşik yapının, ataerkil yapanın buna izin vermemesinden dolayı olabiliyor. Yani çok farklı sebepler
var ama Ankara’nın kırsalı da olsa merkezi de olsa,
Urfa’nın kırsalı ve merkezinden çok farklı” (Doktor).
Diğer yandan kentlileşme ile birlikte eğitim oranları yükselmiş, daha eğitimli olan
anne-babalar internetin gelişimi ile birlikte
daha fazla kaynak okumaya, doğru-yanlış
daha fazla uyarana ve bilgiye maruz kalmaya
başlamıştır. Bilgi kaynaklarının artması beraberinde “bilgi kirliğine” de yol açmıştır. Buna
bağlı olarak değişen yeni kentli anne-babaları
ikna etmek zorlaşmaya başlamıştır. Özellikle
batılı ülkelerde aşının faydalarından çok zararları üzerine başlatılan sorgulama ve tartışmaların Türkiye’ye gelmesi ile bu yeni kentli
grupları “aşı yapılmalıdır/gereklidir” söylemi
ile ikna etmek de güçleşmeye başlamıştır.
Sağlık çalışanlarının sirkülasyonlarının
fazla olması da güvene dayalı sürdürülebilir
ilişki gelişimini önlemektedir. AT/R grubun-
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dan anne-babaların genel olarak sisteme ve
kurumlara düşük güvenlerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda güvene dayalı ilişki geliştirmenin kolay olmadığı ve sürdürülebilir
ilişki üretmeye bağlı olduğu da görülmüştür.

Kentlileri ikna etmek daha zor
“Çünkü biz kırsalda aşı retlerini çok daha rahat
rahat çözüyorduk. Biz orada daha çok güveniliyorduk ve biz ne dersek insanlar inanıyordu. Burada
büyük şehirde şunu gördüm. Burada sosyoekonomik olarak ve eğitim seviyesi buradan tabi ki daha
düşük. 56 tane köyümüz vardı. Ben her ay 12 tane
köye gidiyordum. Burada eğitim ve sosyoekonomik
düzey daha yüksek gözüküyor ama orada insanlar
bize daha fazla güvendiği için daha fazla sözümüzü
dinliyordu ve inanıyordu. Burada çok fazla sirkülasyon var, aile hekimleri çok sık değişiyor. Bu benim iki
yılda ikinci iş yerim. İlk geldiğimde Yenimahalle’deydim. Burada insanları çok tanımıyoruz ve herkes
işi düştüğünde gelip gidiyor. En basitinden burada internete erişim çok fazla, çok fazla okuyorlar ama daha bilinçsiz okuyorlar. O yüzden
de çok zorluklarla karşılaştık” (Doktor).
Son yıllarda aşılama konusunda bir yandan
çok fazla bilgi kirliliğinin olması diğer yandan
Türkiye’nin değişen konumu ile ilgili gözükmektedir. Çok uzun yıllar göç veren bir ülke
olan Türkiye 2000’li yıllarla birlikte önemli bir transit ülke ve 2010’lu yıllarla birlikte
de önemli bir göç alan ülkeye dönüşmüştür.
Özellikle Suriye’de 2011 yılında patlak veren
iç savaşa bağlı olarak yaklaşık 4 milyon Suriyeli gelmiştir ve 8 yıldan bu yana Türkiye’de
yaşamaktadır. Sadece Suriyeliler değil Afgan,
Irak, Gürcistan ve diğer ülkelerden de çok sayıda göçmen Türkiye’de yaşamaktadır. Bu büyük değişim ile birlikte Türkiye’nin aşı haritası
değişmeye başlamış ve eredike edilmiş olan
bazı hastalıklar yeniden görülmeye başla-

mıştır118. Bu durum Türkiyeliler için “aşıların
sadece Suriyeli çocuklar için gerekli” olduğu, kendi çocuklarının güvenli ve korunaklı
ortamlarda yaşadığı algısını geliştirmekte ya
da aslında gerekli olmadığı ama Suriyeliler
olduğu için kendi çocuklarının gereksiz aşılandığı gibi düşüncelerin gelişmesine neden
olabilmektedir. Bu göçe bağlı duruma bir de
aşı karşıtı grupların agresif tavırları eklendiğinde anne-babaların kafalarının karışıklığı
artmaktadır.

Göç dalgası aşılama haritasını biraz bozdu
“Şöyle, şu son göç dalgasına kadar başarılı idi
diye düşünüyorum. Ama son göç dalgasından
sonra aşı haritamızın biraz bozulduğunu düşünüyorum. Öncesinde eksiklerimiz varmıştır ama
tolere edilebilir eksiklerdi. Ama bu göç dalgasından
sonra artık kendi vatandaşlarımız da bu aşıların korumadığını düşünüyor ve ya yaptırmak istemediğini
duyuyoruz yer yer. Şimdi hem göç hem de yer yer
bu fikirler ortaya çıkınca aşı haritamız biraz bozuldu
diye düşünüyorum” (Doktor).
“Bu dış göçler konusu var. Ülkemize epeyce göçen
insan var. Ve bu göçen insanlar rutin kontrolden geçip gelen insanlar da vardır ama hiç rutin kontrollerden geçmemiş, aşı şeması uygulanmamış olanlar da vardır. Mesela ülkemiz polio eredikasyon
sertifikası aldı ama yeni yeni polio virüsü bulunduğu söyleniyor araştırmalarda. Bir problem
olabileceğini düşünüyorum” (Doktor).
AT/R’nin artıp artmadığı konusunda genel
kanaatin arttığı yönünde olduğudur. Belki ret
sayıları henüz toplumsal bağışıklığı tehdit
edecek düzeyde değildir ama yakın gelecek
için böylesi bir risk öngörülmektedir. Bu durumun çok çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle
değinilmesi gereken neden siyasal kararlılığa ilişkindir. Aşıya ilişkin kafa karıştırıcı söylemlerin en yüksek siyasi figürler tarafından
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gündeme getirilmesi, bir savcının çocuklarını aşılatmadığı için açılan davayı kazanması,
aşı karşıtı söylemlerin sosyal medyayı çok etkin kullanması gibi nedenler birleşmekte ve
AT/R’ni artırmaktadır. En azından aşıya ilişkin, aşının faydalı olduğu görüşünü zayıflatan
bir iklim üretilmesine neden olmaktadır.

Artıyor mu?
“Valla insanlarda güvensizlik var. Bir de bir ara domuz gribi çıktı, kuş gribi çıktı. Bunların aşıları çıktı.
İnsanlar ben yaptırmam dedi. Bence bunun da etkisi
oldu diye düşünüyorum. Mesela aşıları yaptırmadılar ya o zaman siyasetçiler, bakanlar. Şimdi
onlar yaptırmıyorsa biz niye çocuğumuza yaptıralım? Biraz da bazı kesimler kendi aralarında
gruplar oluşturdu. Medya üzerinden de aşılarla ilgili
olumlu-olumsuz bir sürü yazılar okuyorlar. Onlar da
fikirlerini etkiliyor diye düşünüyorum. Ondan arttığını
düşünüyorum” (Hemşire).
Oransal olarak ya da rakamlara bakıldığında yüksek olmadığı ama bu kadar olmasının
bile çok ciddi olduğu ve ciddiye alınması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca yıllar itibarı
ile bakıldığında yükselme eğiliminde olduğu
da dikkate alınarak artmakta olduğu kabul
edilmelidir.

Artıyor!
“...burada aşırı bir yeni doğan nüfusu var. Aşı reddi düşükmüş gibi geliyor ama aslında yüksek. 100
bebekten 5-6 tane aşı reddi var ama bence çok
büyük bir oran. Ve her ay mutlaka yeni birileri çıkıyor” (Doktor).
AT/R’nin artıyor olması sadece aşı karşıtı kampanya ile ilgili görülmemektedir. Bu
kampanyalar önemlidir, insanların kafasını
karıştırmaktadır. Diğer yandan doğal beslen-

me ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceği düşüncesi de önemli gözükmektedir. Son
yıllarda işlenmiş gıdaların zararlı olduğuna
ve az işlenmiş ya da hiç işlenmemiş gıdalarla beslenmenin daha sağlıklı olduğuna ilişkin
genel bir kabulün arttığı da görülmektedir.
Doğal beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirici olabilecek doğal yollar da bu kapsamda
önemli hale gelmektedir. Gerekmedikçe antibiyotik almama, ilaçlara güvenmeme, hatta
çok genel olarak modern sağlık hizmetlerinin
faydası da tartışılmakta ve en sağlıklı olanın
doğalcılık olduğu fikri güç kazanmaktadır. Bu
tartışmalar içine aşılar da dahil edilmekte ve
aşıların da kimyasal olduğu ve aşılar yerine
bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirme de tercih edilmektedir:
“Bence artıyor. Yani beklentime göre artıyor. Hiç
olmaması gerekir diye düşünürken artıyor. Neden
derseniz, herhalde biraz internet biraz çevreden
müdahaleler. İşte kitap okuyorlar, yayınları izliyorlar,
alternatif yöntemler. İşte beslenmeyle halledebileceklerini düşünüyorlar. Bize söyledikleri öyle yani.
Aşının yerini tutabilecek şeyler uyguladıklarını
düşünüyorlar. Bence o yüzden. Doğal yöntemler,
alternatif şeyler. Atıyorum arı sütleri, polenler.
Ekstra çıkan bitkisel maddeler. Bunların aşının
yerini tutabileceğini düşünüyorlar” (Doktor).
Artıyor mu, azalıyor mu sorusuna değişmenin olmadığı aslında hep olduğu ancak
iyileşen kayıt sistemleri ile şimdi daha görünür hale geldiği belirtilmektedir. Aile hekimliği kayıtlı nüfus sistemi gelmeden önce sadece
hizmet almaya gelenlerin bilindiği ancak hizmet almak için gelinmediğinde etkili bir takip
sistemi olmadığı belirtilmektedir. Mevcut durumda kaçak olma ihtimali nerede ise sıfırdır
ve tüm vakalar etkili şekilde izlendiği için artık
gelmeyenlerin bilgisi de sistemde olmaktadır.
Bu durumda vakalar iyi takip edildiği için
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sanki “artıyormuş” gibi gözüktüğü ama aslında değişim olmadığı da düşünülmektedir.

Aslında hep vardı ama şimdi kayıtlar daha iyi
“Ama eski zamanlar aile hekimliğine benzer bir sistem yoktu. Her şey çok muntazam kayıt altına
alınamadığı için kaçaklar gizleyebiliyordu. Şu
an öyle bir şansları yok. Mutlaka ortaya çıkıyor ve
sebebi araştırılıyor” (Doktor).
AT/R’nin hep olduğu ancak “nedenselliğin” değişmiş olduğu da belirtilmektedir.
Eskiden “kısırlık” yaptığı gerekçesi ile yaptırmayanlar olduğu ancak bu kişilerin “cahil” olduğu ancak onlara erişilir ve anlatılır ise ikna
edilebildikleri belirtilmektedir. Mevcut halde
değişen nedensellik, aşıların içeriğine, kapitalist sistemin doğasına, aşının yan etkilerine
yönelmiş durumdadır ve bu grup geleneksel
anlamda eğitimsiz bir grup da değildir. Aşı
karşıtı grupların kullandığı “sözde bilimsel”
kanıtları kullanmaktadırlar ve onları ikna etmek daha zor gözükmektedir.

Hep vardı ama nedensellik değişiyor
“Evet ben ilk göreve başladığımda vardı. Yani kısırlık
yapıyor diye yaptırmazlardı Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde. Şimdi kısırlık yapıyor diyen yok tabi ki
ama çok farklı sebeplerle karşımıza geliyorlar.
İşte eğer eğitim seviyesi biraz yüksekse “Çocuklar
doğal bağışıklık kazanabilecekken niye böyle
bir şey yapılıyor? Boşu boşuna neden kimyasal
veriyor. Çocuklarda otizme sebep oluyor” diyorlar.
Biraz eğitim seviyesi düşük ya da özellikle dini bir
yapıyla alakaları varsa cemaatlerle ilişkisi olan insanlar aşının toplumu köreltmek için yapılan bir şey
olduğunu iddia ediyorlar. “Domuz kanı var, domuz
klonu var” diye saçma sapan fikirlerle bunu kullanıyorlar. Onun haricinde farklı bitkisel metotlarla aşının yerini tutabilecek başka şeylerin olduğunu iddia
edebiliyorlar” (Doktor).

“Bilmiyorlar evet. Herkesin bildiği 2 şey var: Birincisi “içinde alüminyum/cıva varmış, çocuğumuz otistik olur”. İkincisi “Çocuklarımız kısır olur,
bunlar bizi kısır yapacak. Genetiğimizle oynayacaklar”” (Doktor).

Yeni durum eskiden farklı
“Ama şimdiki durum çok farklı. Şimdi şehirdeki
durumu biliyorum. Reddedenler çok bildiğini iddia
eden ama aslında yarı cahil insanlar. Eğitimli ama
farklı şeylere gönül vermişler. Farklı gözle bakıyorlar.
Abuk sabuk tıbbi yayınlar okuyorlar” (Doktor).

Aşı reddinin nedenleri neler?
Sağlık hizmet sunucuların deyimlerine göre
AT/R’nin pek çok nedeni vardır. Ama en
önemli saydıkları nedenler: aşı karşıtı söylemlerin güçlü ve etkin çalışmaları, sosyal
medya, ailelerin aşının içeriğine güvenmiyor
oluşları, aşı içeriğinin dini inançlara uygun
görülmemesi ve aslında aşının korumadığını
düşünüyor olmaları gibi nedenler sıralanabilmektedir.

Aşının içeriğine güvenmeme
“Genelde onların yorumu, içeriklerine güvenmemeleri, çocukların aşıyla korunmayacağı,
aşı yapıldığı zaman çocuğunun normal düzeni
ya da florasının bozulduğunu düşünüyorlar. Aşı
olmadan bu çocuk sağlıklı çocuk, aşı verildiği zaman
mikrop veriliyor sonra da benim çocuğum hastalanıyor gibi düşünceler. Bir tanesi de benim çocuğuma aşı yapılınca alerjisi arttı gibi bir yorum yaptı”
(Hemşire).

Sosyal medya etkisi
“Yaklaşık 3 yıldır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Bunda da
sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum.
2016 yılına kadar bizim bağışıklama hizmetlerimiz
%95-%99lardaydı. Ama şu anda %90ların altına
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düştü diye düşünüyorum. Neden, çünkü aşı kararsızlığı çok fazla var. Etraftan duyulan hurafeler, ailelerin inanç yaklaşımlarından dolayı yok içerisinde
domuz yağı var, cıva var… Bir takım internette ve
sosyal medyadaki yalan haberler yüzünden aşılama
oranının düştüğünü düşünüyorum” (Hemşire).
“Sosyal medya, internet, bazı dini görüşler olabilir. Eğitim seviyesiyle çok örtüştürmüyorum çünkü
eğitimli hastalarımız da var aşıyı reddeden. 4 kişiyse
2’si eğitimli 2’si eğitimsiz. Sosyal medyayla, internette gezen kirli bilgiyle alakalı büyük ihtimalle...
Oradaki bilgiye bizden daha çok güveniyor insanlar”
(Hemşire).

Aşıların yurt dışından getiriliyor olması
“Aşıların içinde farklı maddeler olduğunu, Türkiye’ye güvenilir aşı gönderilmediğini düşünüyordu” (Hemşire).
Uzmanların yanlış yönlendirmeleri de
önemli görülmektedir. Bu konuda iki uzmanlık alanı belirleyici görülmektedir: Kadın
doğum ve çocuk uzmanları. Özellikle kadın
doğum uzmanlarının gebelik tetanozunda
aldıkları tavır ve uygulanması ya da kaç doz
uygulanması gerektiğine ilişkin farklı önerileri ile bazı çocuk doktorlarının bazı aşıların
gerekli olmadığı, önemli-önemsiz aşı ayrımı
yaptıkları belirtilmektedir. Buna bağlı olarak
da anne-babaların kafaları karışmakta ve onlar da sosyal medyadan, kitaplardan, farklı
gruplardan, dini önderlerden duydukları bilgilerle hareket etmeye başlamaktadırlar.

Kadın doğum ve çocuk uzmanları çok
belirleyici
“Evet özel hekimler. Sonra bilgilendirme noksanlığı
olabilir. Yani bunu daha çok gebelerde görüyoruz
ama tetanos aşısını yaptırmakta imtina eden
gebelerde. “Benim doktorum bana öyle bir şey

söylemedi” diyorlar. Yani böyle şeyler oluyor. Onların da eğitilmesi gerekiyor” (Doktor).
“Hemen zaten “domuz kullanılıyormuş içinde” diyorlar. Veya biri geldi, yeğeni tıpta okuyormuş. Ben
inanmıyorum aşılara demiş kadının aklını karıştırmış. Yani biz kime konuşalım? Şimdi gebelerimiz
kadın doğumculara gidiyor. Kadın doğumcular “Yaptırma tetanos, ben yaptıracağım doğumunu” diyor.
Şimdi buradan başlıyor düzensizlik, güvensizlik.
Biz birçok gebemize aşı yapmıyoruz” (Hemşire).
Yeni aşı reddi, “bilimsel kanıtlar” kullanmakta, söylemlerini çoğunlukla uzmanlar
aktarmaktadır. Tıp profesörünü televizyonda,
sosyal medyada aşı yaptırmayın dediğinde ya
da aşının içeriği/yan etkilerine ilişkin açıklama yaptığında bunun etkisi yüksek olmaktadır. İnsanlar bilimsel olduğunu düşündükleri
kanıtları dinlediklerini ve profesör kişinin aile
hekiminden ya da hemşireden daha çok şey
bildiğini düşünerek “bilimsel/doğru” bir tercih yaptığını iddia etmeye başlamaktadır. Bu
kişilerin fikrini değiştirmek de çok zor olmaktadır.

Uzmanların yanlış görüşleri
“Ve önermeyen hekim arkadaşlarımız var. Önermeyen hekim arkadaşlarımız dışında aşılara tereddütlü
yaklaşan hekimler var. Bazılarını önerip bazılarını önermeyen hekimler var. Dolayısıyla kişide bir
tereddüt oluşturuyorsak bu otomatik olarak katlanıyor” (Doktor).
“En büyük nedeni bilinçsizlik. Zaten aşının bilinçli
olarak televizyonlarda profesör ünvanıyla, tıp fakültesi hocalarının aşıya karşı olması. Ve televizyonda
bunlar reyting alıyor. Televizyonda bir profesör aşı
zararlıdır dediği zaman hasta buna inanıyor. Ki
ben şunu da gördüm. Hasta o programı telefonuna
kaydetmiş ve gelmiş bana gösteriyor. “Bakın doktor
bey siz böyle diyorsunuz ama bu profesör bunun
içindeki alüminyumun otizme sebep olduğun-
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dan bahsediyor. Ve ben çocuğumun otizm olmasını
istemiyorum” diyor. Bana kibar da davranıyor. Cumhurbaşkanlığı danışmanı olan bir daire başkanından
bahsediyorum. Şimdi böyle insanlar televizyonda
çıkıp böyle konuşunca hastalar bir daha asla
geri dönmez. İkinci en büyük sebep de, savcının
Sağlık Bakanlığına karşı kazandığı dava. Yani halkı
daha fazla tutamazsın” (Doktor).

En önemli konu “güven” meselesi,
güvenmiyor
“Güven. Aşının içeriğine, yapan insanlara güvenmeme, yan etkilerinden korkma. Bilemiyorum. Aşıyı
nereden alıyoruz, içerisinde ne var, bizim için
yasaklı bir durum var mı? Güven sorunu yaşıyorlar. İşte domuz var mı içinde? Ha bunu da söylüyoruz hastalarımıza “aşıların içeriğini beğenmeme
şansınız var ama çocuk verem aşısı olmadığı zaman
verem olma ihtimali var. Şimdi çocuk tüberküloz olduğunda onu tedavi ettirmeyecek misiniz? O zaman
kullanacağınız ilaçların içeriğini araştırıyor musunuz?” (Hemşire).

Yasal yaptırımın olmaması, anne-babanın sadece bir imza vererek aşı yaptırmamayı seçebilmesi de AT/R’ni artıran bir durum/
neden olarak görülmektedir. Mevcut yasal
düzenlemeler aşıları zorunlu kılmamaktadır.
Buna bağlı olarak anne-babalar aşı yaptırmak
istemediklerinde sadece bir imza vermektedir ve başkaca sorumluluk taşımamaktadır.
Yasal durum böyle ise de yapılacak fazla bir
şey kalmamaktadır.

Türkiye’nin kendi aşısını üretemiyor oluşu, aşıların içinde domuz geni olduğu ya da
cenin kullanıldığı düşüncesi dini hassasiyeti
olan gruplar açısından önemli bir tereddüt
oluşturmaktadır.

Yasal yaptırım yok

Dini/dinsel nedenler

“Önceden gayri yasal da olsa “aşı zorunlu, bunu
yaptırmak zorundasın” diyordum ben. Bitti, şimdi diyemiyorum. Ha o mahkeme kararına kadar biz de
zorunlu diye biliyorduk da, kanuni olarak zorunlu
olmadığını öğrendik. Sadece verem aşısının zorunlu
olduğu yazıyormuş mesela Hepatit B zorunlu değil.
İşte şu an 13 tane ayrı aşı yapıyoruz ama hiç biri
kanunen zorunlu değil. Onun için zaten o savcı
kazandı. Şimdi ben zorunlu aşı diyemeyince insanları zorlayamıyorum. Ve aşı yaptırmayan insanlara
da hiçbir yaptırım yok” (Doktor).
Bir diğer mesele de “güven” ile ilgilidir.
Hastaların aşının içeriğine güvenmiyor olmaları ile ilgilidir. Aşıların yüzde yüz korumuyor
oluşu, aşı yapıldığı halde hastalıkların olduğu
bu nedenle içeriği belli olmayan, hatta bebek
ve çocuklar için tehlikeli içerikler barındırdığını düşündükleri aşıyı yapmamak tercih edilebilmektedir.

“Dinsel sebepler. Kendi dini grupları önermiyor.
“Bunu yaptırmak istemiyoruz. Bunlar Amerika’nın
siyonizmin oyunları” diyorlar. Anlatsak bile anlamak istemiyorlar. Yani tartışmayı bile kabul
etmedi bazı insanlar. Biz konuşalım, ikna edelim
istedik ama olmadı” (Doktor).
“Helal aşı nasıl olsun?” diye sorduğumda bana “Ben
milli aşının çıkmasını bekliyorum” diyor. Kişi bana
gelip aşının helal sertifikası olup olmadığını soruyor. Yaptırmıyor o zaman. Bitti. Yani siz istediğiniz
kadar anlatın, helal sertifikası olmadığı için yaptırmayan bir grup zaten var. Yani anlatıyorsun “Aşı böyle bir şey değil, bu salam mı bunun içinde domuz
yağı olsun. Bu aşı domuzdan yapılan bir şey değil”
diyorsun ama o da sana “Olsun helal sertifikası yok.
Ben yaptırmayacağım” diyor” (Doktor).
Kırsal alanda yaşayan, eğitim seviyesi düşük olan kişiler için dini nedenler önemli olmakta iken daha eğitimli kentli gruplar için
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“yarı bilgili” olma halinin ve aşının zararlarına
ilişkin yürütülmekte olan faaliyetlerin daha
belirleyici ve etkili olduğu düşünülmektedir.
Eğitimli grup, aşının sağlayacağı bağışıklığa
değil kendilerinin çocukları için ürettikleri güçlü, koruyucu sosyo-ekonomik ortama
daha fazla güvenmektedir. Aşıların tam korumadığı ama kendilerinin aşıdan daha fazla
koruyucu olacağını düşünen bu daha eğitimli
orta sınıfların “zor” grup olduğu onlara ulaşmanın, fikirlerini değiştirmenin zor dirençli
gruplar olduğu belirtilmektedir.

Eğitimli ve eğitimsiz grubun
nedenleri farklılaşıyor
“Ya bizim genel ülkemizin yapısı itibariyle, her ne
kadar sosyoekonomik düzeyi düşük de olsa yüksek
de olsa bazı saplantılı fikirlerimiz olabiliyor. Bunlar
dini, kültürel, yaşadığımız ortama göre şekil alabiliyor ama bazı insanlar özellikle sosyokültürel düzeyi yüksek kişilerde yanlış bilgilendirme, yanlış
yönlendirmeleri görüyorum ben. Ama daha kırsalda, sosyoekonomik düzeyi daha düşük kişilerde de dini konulardan dolayı bu tür retlere
gidildiğini düşünüyorum” (Doktor).
“Onların bahaneleri daha cahilce, daha desteksiz.
Hani yanlış kelime de kullanmak istemiyorum ama.
Ben bunu kapı kapı gezip çocuk felci aşısı yaptığımız
zamanlar bunu birebir yaşadım. “Amerika’nın ya da
İsrail’in kısırlaştırmak için yaptığını” açıkça söylediler. Onlar daha kapalı çevrelerdi, sosyoekonomik
düzeyi düşük gruplardı. Çayyolu’nda onları duymazsınız. Buralarda öyle şeyler yok. Buralarda daha
çok “kemik suyuyla besliyorum ben çocuğumu,
bağışıklığını kendi kazansın istiyorum. Yaşaya
yaşaya öğrensin bunları istiyorum, o yüzden
yaptırmıyorum” diyorlar” (Doktor).

Genelde eğitimliler
“Geçen yıl mesela aşı reddi yapan psikologdu.
Aşı yaptırmak istemediğini söyledi. Eğitimli bir

insan. Nedeni de otizmdi. Araştırdınız mı, konuştunuz mu diye sordum. Eşi de bilgisayar mühendisiydi. İnsan aşı reddi oldu mu merak ediyor açıkçası
kim bunlar diye. Onun için araştırdım ben de. Onlar
da aşı yaptırmak istemediler. Bu seneki, 2019’daki
ailemiz de okumuş bilgili insanlar. Dış görünüşleri de baya modern insanlar” (Hemşire).
“Şimdi bu anne eğitimli, lisans mezunu, stilist bir
insan. Cahil bir insan değil. Çok araştırdığını söylüyor bana. Youtube’dan falan izlediğini, çevresinde
doktorların, profesörlerin olduğunu onlarla konuştuğunu söylüyor. Aşı yaptıran arkadaşları olduğunu ve
bu yüzden çocuklarının hastaneye yattıklarını söylüyor. “Benim bebeğim doğar doğmaz neden hemen
aşılanıyor? Daha bağışıklığı gelişmemiş. Solunumu
yeni öğreniyor bu bebek” diyor. Reaksiyon gelişmesinden kaygılanıyor. Herhangi bir alerji
testi bile istenmeden nasıl hemen aşı yapılıyor
bunu sorguluyor” (Doktor).

Sosyo-ekonomik düzey fark
ettiriyor
“Düşük seviyeli yerlerde yaşayan insanlar daha kolay kabul ediyorlar. Çok sorgulamıyorlar. Aşıya gelin
denilince geliyorlar” (Doktor).
Aşı karşıtı kampanya, AT/R oluşmasına yol
açan en önemli kaynak neden olarak aktarılmaktadır. Diğer yandan aşı reddi kampanyasında kullanılan bilgiler hem çok sınırlıdır
hem de bilimsel sonuçları çarpıtılmış bilgilerdir. Ancak etkileri fazladır.

Karşıt bilgi neye dayanıyor?
“Aşıyla ilgili ilk yanılmıyorsam bir İngiliz çalışma var.
Otizmle ilgili. İlk olarak onu veriyorlar. Başucu kaynakları o. Ondan sonra Amerika’da yayınlanmış 3-4
tane çalışma var. İki grupta da o çalışmalar veriliyor. Yani bunlar standart olarak verilen çalışmalar.
İngilizce ve bazı dergilerde yayınlanmış çalışmalar.
Aşının yan etkilerini anlatan çalışmalar ama
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arkadaşlar bu yan etkileri üzerinde yapılan çalışmaları çarpıtıyor. Bunun dışında sundukları bir
tane belge vardı. Yine isimsiz bir dergide yayınlanmış, aşının zararlı etkileri ve bunların otizme ve ağır
metal zehirlenmesine sebep olduğuyla alakalı bir
çalışma” (Doktor).
Sağlık hizmet sunucularına göre aşı ve aşının faydaları, zararlarına ilişkin bilgilerin nereden edinildiği de konuşulmuştur. Hizmet
sunuculara göre ailelerin en önemli bilgi kaynağı internettir. Sosyal medya grupları, WhatsApp grupları kısaca sanal dünya en önemli
kaynak olarak görülmektedir.

Nereden öğreniliyor?
“İki yol var. Biri internet üzerinden. Takip ettikleri yerler var, siteler var. Bu sitelerden birine ben de
girdim. Yani gerçekten ne konuşuyorlar diye merak
ettim, üye oldum. Oralardan öğreniyorlar. Oralarda çok ilginç, insanların yaşadıklarını iddia ettikleri
şeyleri yazıyorlar oraya. Ve insanlar bundan haklı
olarak etkileniyor. Ve çok ciddi bir duygu sömürüsü yapıyorlar. İşte Allah rızası için çocuğunuza bunu
yapmayın gibi şeyler söylüyorlar. E insanlar oradan
çok etkileniyorlar. Kullananlar için en önemli kaynak
internet. İnternet kullanmayanlar da genelde bu bilgilere ulaşan kişilerin etkilediği insanlar oluyor. Yani
aşı retçisi birinin görümcesi, ablası falan oluyor.
Sakın yaptırma, etme, çocuğa zarar verir gibisinden
hayati tehlike olduğunu iddia edecek kadar ciddi ileri
giderek insanları korkutuyorlar” (Doktor).
“Açıkçası facebookta bir sürü gruplar var. Özellikle araştırdım ben bunları. Zaten genelde kapalı ve
herkesi içine almayan gruplar oluyor bu gruplar. Çok
araştırmadan, bilmedikleri bir fikre inanıp onun üstüne gidiyorlar” (Hemşire).
“İnternette bir grup varmış. Benim hastalarım
daha çok ondan bahsediyor. Ve kendi arkadaş çevreleri falan” (Hemşire).

“Bu konudaki en büyük sorun sosyal medya. Bu
aşı retleri sosyal medya kaynaklı oluyor diye düşünüyorum” (Doktor).
“Herkesin bilgisi yok ama fikri var. Gerek sosyal
medyadan dolayı, gerek aşı içeriklerinin tam
anlatılmaması, yeterince kamu spotunun olmaması, anlatılmamasıyla ilgili olarak belki de, aşı
direnci var” (Hemşire).
“Temel sebebinin medya olduğunu düşünüyorum bilgi kirliliği açısından. Ama sosyal medyanın bu konuda etkili olduğunu ve ne yazık ki şunu
görüyorum ben. Kişiye yüz yüze anlattığınız bir
bilgidense sosyal medyada yazılan bir şeyin %100
doğruluğuna inanmayla karşı karşıyayız. Yani sosyal
medyadan okuduğu şeyin, eğitim seviyesiyle çok
alakalı olmadan, onun %100 doğru olduğuna inanıyor” (Doktor).
Görüşülen uzmanlardan iki aile hekimi,
sosyal medyada tartışmanın nasıl oluştuğu,
aşı karşıtı kullanılan argumanların neler olduğunu öğrenmek amacı ile bu gruplara üye
olmuşlardır. Üye olan aile hekimleri bu grupların ikna gücünü ve hatta yaptırım güçlerini görmüşlerdir. Tüm uzmanların hemfikir
oldukları üzere aşı karşıtı kampanya sosyal
medyayı çok etkin kullanmaktadır.
“Çünkü şu anda aşı retleriyle ilgili 2 sosyal medya
grubuna üyeyim. Daha önce 3 gruba üyeydim. Bir
gruptan attılar beni. Ki mümkün olduğunca sabredip
arkadaşların fikirlerini öğrenmek için yazmıyorum.
Çünkü yazdığımız zaman atıyorlar. Ama bir grupta
dayanamayıp yazdım. Gruplardaki insanların paylaştıkları bilgiler ve eğitim materyalleri hep Amerikan
kökenli. Çok az Avrupa kökenli var ama İslam ülkeleri kökenli bir tane bile aşı reddi bilimsel çalışması
yok. Yani karşılaşmadım. Ama Amerika kökenli
ciddi manada ilginç kaynaklar sundukları için
insanlarda bu tereddütü oluşturabiliyorlar. Bu
insanların birkaç tanesiyle sırf kimdir, nedir diye şey
yaptım. İsviçre’de ikamet eden insanlar. En yoğun
şekilde. Bir aşı reddi grubunun 3 yöneticisin de İs-
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viçre’de ikamet ettiklerini gördüm. Bir tanesi Amerika’da ikamet ediyor ama hepsi Türk kökenli. Bizim
bakanlığımızın tek doğru görüşü şu, bu insanlar
dindar insanlar. Oralarda yaşıyorlar, dindar insanlar
ama oralardaki aşı karşıtı kampanyaların etkisiyle
şey yapıyorlar” (Doktor).
AT/R’nin önemli bir sorun olduğu konusunda fikir birliği vardır. Bireysel AT/R’nin aslında bireyselleştirilmiş bir risk olmadığı, toplumsal riske dönüşebileceği belirtilmektedir.
Bireyselleştirilmiş bir risk görülse bile aşılanmayan çocukların neden olduğu hastalık ve
salgınlardan aşılanmış çocuklarda etkileneceği için toplum sağlığını riske etmektedir. Bu
durumda bireyselleştirilmiş risk alan ve “benim kararım” diyen ebeveynlere kızılmakta,
kendi çocuklarını ve toplumun sağlığını riske
attıkları düşünülmektedir.

Sorun mu?
AT/R’nin önemli bir sağlık sorunu olarak ele
alınması gerektiği görüşülen tüm hizmet sunucular tarafından belirtilmiştir. Salgınlara
yol açabileceği, eredike edilmiş bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkabileceği ve genel
olarak toplumsal bağışıklığı zayıflatacağı için
önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Sorun! Hem de önemli bir halk sağlığı
sorunu
“Ya geleceğe yönelik bir sorun. Çünkü bu aşılanmayan çocuklar hepimiz için risk. Hepimizin
çocukları için risk, diğer çocuklar için risk. Biliyorsunuz bu kızamık vakası bitmişti ülkemizde ama
şimdi yeniden görülmeye başladı. Tamam ülkeye
dışardan gelenler de oldu ama bir kısmının aşılanmayan çocuklara da bağlıyorum. Ha şimdi kızamık arttı, aşı olmaya olmaya diğerleri de artacak.
Ben bu hastalıklar şimdiye kadar görülmüyorduysa
bunun aşılar sayesinde olduğunu düşünüyorum.

Bunlar görülmeye başladıysa da bunun aşılanmayan çocuklar yüzünden olduğunu düşünüyorum.
Salgın hastalıklar hepimiz için büyük bir risk”
(Hemşire).
“Çocuk açısından bireysel olarak bir hastalıktan korunmama, bu hastalığa yakalanma ve yakalandıktan
sonra sonuçlarıyla karşılaşmak. Zaten aşının bireysel koruyuculuğu temel amacımız. Aile açısından ailenin diğer bireylerine yayılması gibi
bir durum söz konusu. Ama toplum açısından,
1991 yılında ben kızamık salgınları gördüm. Klinisyen olarak çalışmama, aşıyla ve bu salgınlarla direk
uğraşan bir bölüm olmamama ve acilde çalışmama
rağmen çok ciddi salgınlarla karşılaştık” (Doktor).

Salgınlar olabilir
“Yani salgınlar olabilir. Yani şu anda aşı reddi olan
çocukların hasta olmamasının tek sebebi bence aşılı
çocuklar. O yüzden ileriki dönemde aşı reddi artarsa
salgınlar olabilir. Bir de ileride çocuklarımızın sağlık problemlerine bağlı olarak tedavi giderleri artar.
Engelli çocuklarımız olabilir. Engelli vatandaşlar olur
ileri dönemde. Bu da devlet olarak bize külfet olur
(Doktor).
Aşıların yasal olarak zorunlu olmaması,
bireysel risk almaya neden olmamalıdır. Görüşülen hizmet sunucular açısından aşı yaptırmamak bireysel olarak alınabilecek bir risk
değildir. Zira yaptırılmadığında ortaya çıkabilecek riskler ve bu risklerin maliyeti toplumsal olacaktır.

Bu bireysel bir risk değil, toplumsal risk
üretiyor
“Toplumun diğer insanlarını, fertlerini riske ediyor.
Kişisel olarak kendini riske edebilirsin ama sosyal
anlamda bakarsınız çocuğunuzun bilinçsizce sorumluluğunu alıyorsunuz ve onun hayatını etkileyecek bir şekilde girişimde bulunuyorsunuz. Sonra
doğru olmayan bir şey yapıyorsunuz. Bunun ülke
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ekonomisine de ciddi zararı var. Diyelim ki bir kızamık vakası görülse bir şey olsa biliyoruz ki koruyucu
hekimlik çok daha ucuz. Tedaviler çok daha ağır
maliyetli. Bu da bütün insanları, devleti, bütçeyi,
ekonomiyi etkiliyor” (Doktor).
Yaptırmak istememe ya da aşıyı red etme
hakkı bireysel haklar içinde görülebileceği
ancak olası toplumsal sonuçları dikkate alındığında bu hakkı kullanmanın bir maliyetinin
olması gerektiği de belirtilmiştir. Yasal olarak
zorunlu olması halinde bile istenilmemesi
durumunda yaptırmama seçeneğinin olabileceği ancak bunun bir yaptırımının olması
gerektiği belirtilmektedir:
“Keşke toplumsal sağlığı riske attıkları için bir cezaları olsa. Tamam kendi çocukları için karar veriyorlar
ve buna karışamıyoruz. Karışadabilmeliyiz aslında toplum sağlığı açısından. Ama yine de insan
hakları diye bir detay var. Yaptırmama hakları olsa
bile toplumu riske attıkları için bunun bir cezası
olmalı. Yani ben çocuğumu aşılıyorum, neden aşısız
bir çocuk yüzünden risk altında olsun?” (Doktor).
Önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına
rağmen Sağlık Bakanlığı’nın konuyu yeterince
ele almıyor oluşu, özelikle dini inancı nedeniyle aşı yaptırmayan grupların gerekçelerini
red edemiyor oluşu ve onları ikna edici çalışmalar yapmıyor oluşu da risk olarak görülmektedir:
“Ve aşı reddinin az değerlendirildiğini düşünüyorum Bakanlığımız tarafından. Şu açıdan, bu
katlanarak büyüyecek bir sorun. Ve dini cemaatler üzerinden yapılan aşı reddinin yoğun
olduğunu görüyoruz. Ve Bakanlıkta pozisyonu olan
insanlarla görüştüğümüzde bakanlığın da böyle düşündüğünü biliyoruz” (Doktor).
Ayrıca sadece toplum sağlığı ya da aşılı
çocuklar açısından değil aşılanmayan çocuk

açısından da konuya bakılması ve onun en
temel yaşama hakkının ihlal edildiğine değinilmektedir. O çocuğun seçim şansı yoktur ve
anne baba onun haklarını ihlal ederek çocuğu
riske atmaktadır. Bu anlamda bir çocuk hakkı
ihlali olarak da konu değerlendirilmelidir.

Sorun, bir çocuk hakkı ihlali
“Bence sorun. Bizim sağlık göstergelerimizi aşağıya çektiğini düşünüyorum. Onun haricinde, bence
çocuklar ebeveynlerini seçemiyorlar ama ebeveynler çocuklarını sonuçta dünyaya getiriyor.
Onların sorunluluklarını almadıkları sürece de bence
çocuklar için insan hakları ihlali” (Doktor).
“Zaten benim en büyük sıkıntım çocuk. Çocuğun
hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi benim aşı zorunlu
olmalı dediğim nokta bu. Devlet o anayı da düşünecek babayı da düşünecek. E peki o çocuğun insan
haklarını kim savunacak? Devlet savunacak.
Eğer devletin elinde bilimsel veriler varsa ve bunları biliyorsa bu duruma el atacak. Nasıl o babası
çocuğun üzerinde sigara söndürdüğünde, tecavüz
ettiğinde, dövdüğünde müdahale ediyorsa o çocuğu
ben alırım korurum diyorsa, bu konuda da yapacak
aynı şeyi. Öyle bir gücü var çünkü. Bundan daha büyük bir güç olabilir mi? O çocuğu devlet aşılayacak ama sorumluluğu da devlet üzerine alacak.
Ha olmaz ya, dedikleri gibi bir gün çocuk otistik
olduysa da, genetiği bozulduğuysa da bunun ispatlandığı gün devlet tazminatını ödeyecek. İşte
o çocuğun insan hakları için bunun zorunlu hale
getirilmesi lazım. Bunun lamı cimi, iknası yok”
(Doktor).
Genel olarak sağlık hizmet sunucuları aşı
reddine karar vermiş bir ebeveynin görüşünü değiştirmenin güç olduğuna ve oldukça
dirençli olduklarına değinmektedirler. Bu anlamda aşı reddi ile karşılarına gelen bir ailenin onlar açısından değişim yapmak için çok
zor bir aşama olduğu daha önceki aşamaların
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önemli olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda
bilgi kaynaklarının sıkı denetlenmesi ve yasal olarak Sağlık Bakanlığının ve yargının bu
meseleyi bireysel bir karar olarak görmekten
vazgeçmesi önerilmektedir. Ret eden ailelerin
fikirlerini değiştirme güçlüğü ya da aslında
böyle bir görevlerinin dahi olmaması gerektiği düşünülmekte ve “yasal zorunluluk” haline
getirilmesi talep edilmektedir. Mesele toplum
sağlığı ise, mesele hepimizin çocuklarının
sağlıklı büyümesi ise bunun zorunlu olması
gerekmektedir.

Zorunlu olmalı mı?

Evet, zorunlu hale getirilmeli
“Bence zorunlu olmalı. Yani eğer kişi yaptırmıyorsa onun hukuki sorumluluğunu da üstlenmeli. Bu konuda hesap sorulmalı. Belki yasalarda şu anda var öyle bir şey ama bilmiyoruz. Benim
çocuğum, kim ne karışır mantığını yıkmamız lazım.
Benim karım döverim, benim çocuğum istediğimi
yaparım, sen kimsin” (Doktor).
Zorunlu hale getirilmediğinde, aşı yaptırmak istemeyen gruplarla çalışmanın zor olduğu aktarılmaktadır. Özellikle dirençli grupların fikrini değiştirmek zordur. Bu nedenle
yasal zorunluluk olması talep edilmekte ya
da bir yaptırım geliştirilmesi beklenmektedir.
Aksi takdirde, mevcut halde yaptırmak istemeyenlerden sadece imzalı dilekçe alınmaktadır ama başka birşey yapılamamaktadır.
Konunun ciddiye alınması, cidden aşı karşıtlığı ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Aile
hekimliğinin bu konuda daha güçlü hale getirilmesi beklenmektedir:
“Kesinlikle benim bu konudaki fikrim bu. Dediğim
gibi bağışıklama hizmeti zaten devletin birinci görevidir. Ama bunda yaptırımın az olduğunu düşünüyorum. Hastalar da zaten bu konuda bir çıkış kapısı

arıyor. “Benim yaptırmamın herhangi bir yasal şeyi
var mı?” diye bunu araştırıyorlar zaten. Sonra da
“Yaptırmak istemiyorum, en yasal hakkım” diyor. O
yüzden biz bir noktada kalıyoruz artık. Bunun bir
yaptırımı olmalı diye düşünüyorum” (Hemşire).
Nasıl ki bazı ülkeler yurt dışı vize işlemlerinde vize şartı olarak bazı aşıları zorunlu
hale getiriyor ise Sağlık Bakanlığı’nın da aynı
şekilde aşıları zorunlu hale getirmesi beklenmektedir. İkna etmek, bilgilendirilmiş onam
almak önemli görülmekte ancak halen yasal
dayanak talep edilmektedir.
“Bu biraz zor bir soru. Aslında hani zorunlu olmalı. Ya
da bir yaptırımı olmalı. Tabi sorulmalı, sorulmadan
direk yapılmasını da doğru bulmuyorum. Ebeveynin
izni alınmalı ama bunun bir mecburiyet olduğunu
bilmeliler. Mesela bize bazı hastalar geliyor yurtdışına çıkmak için. Bazı aşılar olmadan almıyor ülkeler.
Bizim ülkemizin de, sağlık sistemimizin de bunu
yapması gerekir” (Hemşire).

İknacı yol izlenmeli: Zorunlu olduğundan
değil, faydalı olduğundan yaptırılmalı
Baskıcı ya da zorunlu hale getirilmesini riskli
bulan hizmet sunucuları da vardır. Her baskıcı ya da zorunlu uygulamanın istisnaları
olabileceği gibi aşı yasal olarak zorunlu hale
gelir ise onun da çeşitli “sahtekarlıklar” üretebileceği belirtilerek zorunlu olduğu için değil
ama faydalı olduğu için insanların aşı yaptırmalarını sağlamak daha doğru bir yaklaşım
olarak önerilmektedir. Bu kapsamda ilk eğitimden başlayarak aşıların önemi, faydaları,
kıymeti anlatılmalıdır ve bu konuda yüksek
bir farkındalık üretilmesi gerekmektedir:
“İnsanlara bir şeylerin zorla yapılmasını tercih eden
bir insan değilim. Bakanlık bir çalıştayımızda da aşının kanuni bir zorunluluk haline getirilmesinin ülke
açısından başka sorunlara sebep olabileceğiyle ilgili
açıklamalarda bulundular. Tazminat gibi. İşin o siyasi
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kısımlarını hiç bilemiyorum. Ama insanları bir konuya
mecbur bırakmanın da insanları sahtekârlığa iteceğini düşünüyorum. Buna hekimler de dahil. Yapmayan hekimler yaptım diye gösterebilir. O yüzden ben
kanun çıksın diyen hekimlerden farklı yaklaşıyorum.
Bunun okullarımızda ilk başta aşının önemini ve
kıymetini anlatmanın ve bir de vatandaşımızın
devletine, devletin görevlilerine artırabilecek
şeylerin yapılmasının taraftarıyım. Baskıcı bir
şekilde yaptığımızda hastaların bir yol bulup
yaptırmayacağını düşünüyorum” (Doktor).
“Ama şimdi şöyle düşünmek lazım; eğer devlet
politikasında sağlıklı bir birey yetiştirmek istiyorsak
toplum için ve birtakım bulaşıcı hastalıklardan da
korunması gerektiği anlatılmışsa ailelere… Nasıl
kimlik çıkarmamız zorunlu, kira ödemek zorunlu, eğitim zorunluysa bu da zorunlu olabilir.
Bunu devlet yapabilir yani” (Hemşire).

Bilgilendirilmeliler ama zorunlu olmamalı
“Yani Sağlık Bakanlığı bence zorlamamalı. Zorunlu hale getirmemeli. Yeterli bilgilendirmeyi yapmalı
ama ben ailelerin yeterince bilinçlendirilip kendi kararını kendi vermesi taraftarıyım” (Doktor).
Yasal olarak zorunlu hale getirildiğinde de
bazı suistimallerin olabileceği belirtilerek,
onun yerine caydırıcı yöntemler geliştirilmesi
de önerilmektedir. Bu farklı sonuçlara yol açabilecek bir öneridir ancak temel mantığı aşılı
ve aşısız çocuğu ayırmaya ve bu yolla caydırıcı
hale getirmeye dayanmaktadır.

Caydırıcı yöntemler geliştirilebilir
“Bence yaptığımız işin doğruluğunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden insanlar sosyal medyayı
nasıl olumsuz söylemler için kullanıyorsa olumlu
söylemler için de kullanmamız lazım. Kamu spotlarının yapılması, billboardların kullanılması gerektiğini
düşünüyorum. Yaptırmak zorunda. Yani nasıl biz yurt
dışına çıkarken bize bazı ülkeler bazı aşıları soru-

yorlarsa, pasaportun yanında aşı kartı istiyorlarsa
okul kaydında da o aşı kartı istenmeli. Ya da ben
çocuğuma aşı yaptırdıysam öbürünün yaptırmama
gibi bir hakkı varsa o zaman benim de çocuğumu
aşısız bir çocukla aynı sınıfta okutmayı istememe hakkım olmalı. Ayrılmalı veya bazı şeylere
engel olmalı devlet” (Hemşire).
Caydırıcı yöntemlerin “aşı yaptırmayanı
sorumlu kılıcı” şekilde üretilmesi önerilmektedir. Mevcut halde anne-babanın hiç sorumluluk almadan sadece bir dilekçe vererek
bu sorumluluktan kurtuluyor olması adil bir
uygulama olarak görülmemektedir. Ayrıca
anne-babanın aile hekimliğince birçok kez
arandığı, hatta bazı durumlarda imza vermek
için bile ailenin gelmediği belirtilmekte ve sorumluluktan kaçmanın bedeli olması gerektiği düşünülmektedir.

Hastayı sorumlu kılacak bir yol geliştirilmeli
“Ben aşıyı reddediyorum diye dilekçesini vermeli, tutanağını tutmalı. Yani bir aşı reddi durumunda
bunun sorumluluğu bile bize veriliyorsa zaten olay
bitmiştir. Biz hastanın peşine düşüyoruz ve hasta
hiçbir şeyden sorumlu değil” (Hemşire).
“Bence olmalı. Mutlaka olmalı. Yaptırmayanlar konusunda farklı metotlar uygulanabilir. Yani tabi ki
dünyada farklı örnekleri var. Bazı ülkelerde çocuğun
velayetini almak kadar sosyal örgütler tarafından alınıyor. Sağlık sigorta primleri artırılabilir. Ondan
sonra riskli grup ilan edilebilir. Kasko sistemi
gibi. Ne kadar risk içeriyorsa sağlık sigorta primi o
kadar artırılabilir. Ya da işte belirli şeylerden yoksun
bırakabilirsiniz. Okul konusunda risk yaratacağı için
yaptırma zorunluluğu getirebilirsiniz. Yani okullaşma
konusunda bir sıkıntı yok. Yurtdışında da eğer aşıyı yaptırmazsan okula almıyorlar. Toplumun içine katmıyorlar. Toplu yerlerde görevlendirmiyorlar.
Bugün aşı belgelerini götürmezseniz sizi almayan
ülkeler var. Bir sürü yaptırım var yani” (Doktor).

112 Bölüm 4 Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

Farkındalığın artırılması için neler
yapılabilir?
Aşılar konusunda doktorların daha fazla sürecin içinde olması gerektiği özellikle hemşireler tarafından belirtilmektedir. Aşı uygulaması
ve bebek-çocukların aşılarının takip edilmesi
görevi hemşirelerindir. Ancak aileler hemşirelerin açıklamalarından ikna olmamakta,
onları yeterince “ciddiye” almamaktadır. Bu
nedenle bu süreçte doktorların daha aktif olmasının faydalı olacağı belirtilmektedir.

Doktorlar daha fazla sürecin içine dahil
edilmeliler
“Biz şimdi burada çalışıyoruz doktor, hemşire beraber ama aşı ile ilgili hemşireler daha çok konuşuyor.
Doktor çok fazla o olaya girmiyor. Aileyi ben arıyorum, ben çağırıyorum, aşıyı ben yapıyorum. Tamam
hani doktor bey muayene ediyor ama aşı geldiği
zaman önce doktorun anlatıp konuşması gerekiyor. Öyle olunca aile biraz daha ciddiye alıyor.
Sadece hemşire ile olmuyor” (Hemşire).
Aşılara ilişkin “tutarlı” ve tek sesli bir yapının olmadığı belirtilmektedir. Kamu ve özel
sağlık kuruluşları farklı aşı takvimleri uygulayabilmektedir. Ayrıca özel hekimlerin özellikle kadın doğum uzmanları ile çocuk hastalıkları uzmanlarının farklı yaklaşımları aileleri
etkilemektedir. Hem takip sistemine hem de
uygulamaya ve hem de aşılara ilişkin ortak bir
mekanizma, yapı ve söylemin üretilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tutarlı tek sesli bir yapı kurulmalı
“Özel hekimler farklı farklı aşı takvimi uygulayabiliyor. Farklı fikirleri olabiliyor. Bunda bile ikileme düştüğümüzde hastada çok doğal olarak güvensizlik
oluyor. Yani bir alt yapısı yok aşı çalışmalarının. Özel
hastaneler aşı sistemini kullanmayabiliyor. Aşımızın

güvenilirliği anlamında buralardan başlanmalı çalışmalara” (Hemşire).

Ortak bir takip sistemi yok
“Hastayla ilgili bir sıkıntı yok aslında. Hastanelerle
ya da doktorla var. Bizim Bakanlığın kullandığımız bir
programı var. Yapılan aşılar belirli tarihler içerisinde
girilmek zorunda. Ama onlar maalesef erken giriyorlar, geç giriyorlar. O zaman da biz sıkıntı yaşıyoruz
çünkü maalesef bizim bir performans programımız
var. Sıkıntı burada para da değil. Ceza alıyoruz ya da
yapmadığımız aşının hesabı bizden soruluyor. Yani
biz yapmıyoruz aşıyı ama tarihi yanlış girilince onun
da hesabı bizden soruluyor. Öyle sıkıntılar var. Hani
ortak bir dili kullanamıyoruz. Sadece bazı özel hekimler mesela verem aşısını biz 2 ayını doldurduktan sonra yapıyoruz. Bir gün bile önce yapmıyoruz.
Çünkü genel bağışıklama programı kitabımız var ve
bir gün önce bile yapmıyoruz. Ama özeldeki hekim
çocuk tatile gidecek mesela, ve bir hafta önce
yapabiliriz hiçbir şey olmaz diyor. Onu yapıyor
ve 1 hafta önce giriyor sisteme. Ona göre bir
sıkıntısı yok, uzman hekim. Biz onun tamam demesinin mücadelesini burada veriyoruz. Ya da
gidin sağlık ocağına söyleyin ve yaptırın diyor. Biz
yapmayınca sıkıntı çıkıyor” (Doktor).
Aşıların takibi ya da aşı karşıtları ile mücadelenin doktorların performansı olarak
görülmesinden vazgeçilmesi gerektiği de belirtilmektedir. Aşı karşıtı çalışmalar ile aile
hekiminin tek başına mücadele edemeyeceği, Bakanlığın bu konuda daha fazla çalışma
yapması ve aşı yanlısı politikalar izlemesi
beklenmektedir.

Performansım kesiliyor, sorumlu ben
değilim ki!
“Uğraşıyorsun ediyorsun ama karşındaki kişi imza
atmadığında senin maaşını kesiyorlar. Diyecekler ki
performansçılar “Tutanak tutun yollayın biz onu ka-
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bul ediyoruz”. Ama önce kesiyor senin maaşını. Bir
sonraki ay da “Tamam inceledik. Karşıdaki kişi imza
atmamış. Sen haklıymışsın, yalan söylemiyorsun”
diyorlar. Hem yalancılıkla suçlanıyorsun, kendini savunmak aklamak için bir sürü belge dolduruyorsun.
Aklandığında da sana geri 600 lira yatırıyor. Bunu
duymuş muydunuz? 800 lira kesiyor ama 600 lira
yatırıyor. Benim maaşımı brüt maaş olarak kesiyor,
net olarak ödüyor. Vergi dilimi falan, teknik olarak
ödeyemiyorlarmış. O ay ben maaşımı eksik alıyorum. Bu bir ret parası bu arada. 8 tane reddin
olsa borçlu kalıyorsun devlete. Sonra diyorsun
ki “Al imzanı at git. Seninle mi uğraşacağım.
Devlet beni düşünmüyor, arkamda kimse yok”
Yani onun için o kişilerin böyle yapmasının en
büyük sebeplerinden birisi tembelliği ya da işgüzarlığı ya da bilgisizliği değildir. Motivasyon
kaybıdır” (Doktor).

sorunluluklarını tam olarak yerine getirmiyor. Kendi
arkadaşlarımı tenzih ederim ama çoğu hemşire ve
hekim arkadaşımın çok ciddi bir duyarsızlığı var bu
konuda. Aşı olursa olur, olmazsa olmaz gibisinden.
Meslek örgütleriyle iç içe çok ciddi bir eğitimden
geçmesi gerekiyor” (Doktor).
Anne-babaların da hem bilgiye hem de
farkındalığa ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.
Kendince araştıran anne-babalar olduğu gibi
hiç araştırmadan sadece komşusu/arkadaşı aşı yaptırmadığı için aşıya karşı olanların
olduğu görülmektedir. Anne-babaların bu
konuda eğitilmesi gerektiği ve bu eğitimlerin
gebelik öncesi dönemde olması gerektiği düşünülmektedir.

Anne-babalar bilgili mi?
Diğer yandan sağlık hizmet sunuları aşılara, içeriklerine, olası yan etkilere, zorunlu
olmayan aşılara ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığını düşünmektedirler. Bu çerçevede bu
bilgilerin hizmetiçi eğitimlerle kendilerine
verilmesi talep edilmektedir. Özellikle hemşireler bu konuda yeterli olmadıklarını belirtmektedirler.

“Şüpheleri var kafalarında ama hani biz böyle duyduk, içimizden böyle geldi. İçeriği konusunda tereddütümüz olduğu için birkaç yerden duyduk ve böyle
karar verdik diyorlar. O da bence bilinçli bir bilgi
değil. İşte cıva varmış, domuz jelatini varmış” (Hemşire).

“Eksikliklerimiz illa ki var. Çünkü diyorum ya onlar
bazen çok farklı şeyler duyuyor ve biz onlara cevap
veremeyebiliyoruz. Mesela biz de tam olarak aşıların içeriğini bilmiyoruz. İthal, yurtdışından gelmiş diyor. Bakıyoruz evet ithal ama o içeriğidir, yazılan şeyler Türkçe olmadığı için biz de bilemiyoruz
içeriğinde ne olduğunu. Ona da diyemiyoruz ki kesin
içinde sizin o söylediğiniz şey yoktur diyemediğimiz
oluyor” (Hemşire).

“Çocuk doğmadan önce olabilir belki. Çünkü doğumdan sonra loğusa psikolojisi, annelik psikolojisi
çok etkili oluyor. Yani çocuklarına bir zarar gelmesin istiyorlar. O yüzden belki çocuk doğmadan önce
daha iyi olabilir. Hatta keşke hamile kalmadan bile
önce bu konuda genel bir bilinç oluştursak. Çünkü
belki de gebelik başladığı andan itibaren bu kararsızlık akıllarına düşüyor. Bu soru daha akıllarına düşmeden biz onlara aşının ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatabilirsek gebe kalınca da bunu düşünmek
zorunda kalmazlar. Ama gebe kalmadan hastalarımıza nasıl ulaşabiliriz bunu bilmiyorum. Bunu biraz
daha düşünmek lazım” (Doktor).

“Sağlık personelinin eğitimden başka hiçbir
şeye ihtiyacı yok. Farkındalığının artması lazım. Bizim sağlık personeli, kusura bakmayın ama
kendini devlet memuru olarak gördüğü müddetçe

Karar vericilerin AT/R’ni ciddiye alma gerektiği de belirtilmektedir. Karar vericilerin
konuyu ciddiyetle ele alarak toplumu bilinç-

Sağlık personeli yeterli mi?
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lendirmek ve aşının faydalarına ilişkin farkındalığı artırmak için çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir.

Karar vericilere yönelik neler
yapılabilir?
“Yani ben tepeden başlayayım. Karar vericiler konusunda çok ciddi bir duyarsızlık var. Mesela biz
aşı reddi diyoruz, onlar aşı kararsızlığı diyor. Bu karasızlık değil, bu ret. Birileri sizi reddediyor, kararsız
değil insanlar. Siz onlara ne kadar bilgi aktarırsanız
aktarın, onlar reddediyor. Yani yukarıdaki insanlar
bunu ciddi bir sorun olarak görme şeyini gözden
geçirmeliler. Toplumun farkındalığını artırabiliriz.
Yani bu kadar yanlış bilgi var. Bu yanlış bilgilere
en azından sosyal medyada cevap verecek siteler
oluşturmak lazım. Yani ben 85 aşı kampanyasını
hatırlıyorum. Çok ciddi televizyon reklamları vardı. Çok ciddi yüzler çıkıp çeşitli skeçler, parodiler
yaptılar. Aşının önemini vurgulamaya çalıştılar. Çok
ciddi şeyler yapıldı. Gene yapılabilir bunlar. Konular
işlenmeli. Televizyonda izlenen diziler var. Bu dizilerin içine aşıyla ilgili şeyler konulabilir. Yani şöyle
söyleyeyim. Bugün rutin aşı takviminde olmayan bir
aşı, bir diziye para vererek o aşının yapılmasını bir
bölümde işleyebiliyor. Yani işte meningokog aşısını
mutlaka olmalısınız diyebiliyor. Ya da tutup da HPV
aşısının gerekliliğinden bahsedebiliyor. Yani bunu
kamu da yapabilir aynı şekilde. Televizyon çok büyük bir araç, farkındalığı bu şekilde artırıp beynine işleyebilirsiniz insanların. Üst düzey insanların
bunu dile getirmesi lazım, reddetmemesi lazım
açıkçası. Bu reddeden insanların profiline bakıldığı
zaman o gruplara özgü konuşacak insanlar lazım.
Hacettepe Üniversitesinde bir hocamız var, çocuk
enfeksiyonda. Yani bütün gazetelere çıkıyor, aşıyla
ilgili gerekliliği anlatmaya çalışıyor. Ondan etkilenen, aşı yaptıran birçok insan olduğunu biliyorum.
Özellikle Çankaya bölgesindeki arkadaşlarımdan
duyuyorum. Bu eğitim düzeyi yüksek olup da farklı

sağlık risklerini düşünüp yaptırmak istemeyenler
bu sayede yaptırıyor. Söylüyorlar işte içinde cıva
yok, endişe edecek düzeyde bir şey yok diyor hoca.
O sayede gidip yaptırıyor insanlar. Ama yani çıkıp
bunları konuşmak lazım. Ben televizyon ve internetin çok iyi kullanılması gerektiğini düşünüyorum.
Hepsine hitap ediyor sonuçta” (Doktor).
Aile hekimliklerinin çok yoğun olduğu bu
yoğun çalışma temposu içinde aileleri ikna
edici çalışmaların yapılamadığı da belirtilmektedir. Aşıya ilişkin tereddütü olan aileye
uzun süre ayrılması gerektiği belirtilmektedir.
Bu konuda tereddütlü olanların sorularının
çok olduğu, kafalarının karışık olduğu sadece aşı yapılacak ifadesi ile ikna olmadıkları
görülmektedir. Diğer yandan bu aileleri ikna
edebilecek bir zaman olmadığı da belirtilerek
hasta sayılarının azaltılması talep edilmektedir. Bu olduğunda daha fazla zamanları olabilecektir.

Aile hekimliği çok yoğun
“Bizim basamakta düşünürseniz bir kere bizim hasta sayımızı azaltmaları lazım. Yani bizim ilgilenmemizi istiyorlarsa. Çünkü diyorum ya içeride biri 3 dakikadan fazla kalırsa kapı çalınıyor. Başka bir ülkede
tek doktora bağlı 4000 hasta yokmuş. Onun haricinde zaten hizmet içi eğitimler alıyoruz. Ama onları
ne kadar takip edip uyguluyordur diğer arkadaşlar
bilmiyorum. Biz seviyoruz, sevdiğimiz için okuyoruz
ama herkes aynı değil” (Doktor).
Aşı karşıtı söylemlerin etkisini azaltabilecek bilimsel kanıtların yeterli olmadığı da belirtilmektedir. Yeterli bilimsel kanıt olmadığı
için aşı reddine karşı “korkutucu” bir söylemin geliştirildiği belirtilmektedir.
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Korkutucu açıklamalar tercih
ediliyor
“Geçen sene de telefonda anneye “Bakın iyi araştırın. Eşinizi ikna etmeye çalışın. Ülkemizde Suriyeler
var, Afganlar bile var. Onlar aşısız. Ve aşılanmamış
oldukları için onlarda çok hastalık var. Bizim çocuklarımıza bulaştırabilirler” diye konuşuyoruz aileyle,
ikna etmeye çalışıyoruz” (Hemşire).

Aşı karşıtı grubun sosyal medyayı çok etkin kullandığı belirtilmekte ve aynı kanalı
kullanarak aşının yararları üzerine çalışmalar yapılması da önerilmektedir. Sadece sosyal medyanın değil televizyon ve çok izlenen
programlarda da aşı ve yararlarını işlemenin
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Medya çok etkin kullanılmalı
Ne yapılmalı?
Hem farkındalık çalışmalarının hem de bilgilendirici çalışmaların daha fazla yapılmasının yararlı olacağı belirtilmektedir. Özellikle
hemşireler, AT/R grubunda olan anne-babaları ilk karşılayan grup olarak bazen bilgilerinin yeterli ve güncel olmadığını belirterek aşı
konusunda sürekli güncel bilgilendirilmenin
faydalı olacağını belirtmektedirler. Bu yapılmadığı zaman aileyi ikna edemediklerini ve
anne-babanın kendilerini yeterince ciddiye
almadıklarını belirtmektedirler. Güvenilir bir
ilişki kurulabilmesi, kişilerin aşının yan etkilerine ilişkin, teredütlerine ilişkin sorularının
doyurucu şekilde yanıtlanmasının önemli olduğundan hareketle hem kendilerinin hem
de anne-babaların bilgi ve farkındalıklarının
artırılmasını istemektedirler.

Hem biz hem hastalar daha fazla
eğitilmeliyiz
“Artık hastalara nasıl duyurulur, nasıl ulaşılır bilmiyorum ama en güzeli iletişim araçlarıyla oluyor.
Onlara reklam, kamu spotu yapılabilir. Nasıl mesela
yiyeceklerin reklamı yapılıyor ve bütün Türkiye duyuyor aynı öyle. Bunlar çok zor şeyler değil, teknoloji
ilerlediği için hepimiz biliyoruz. Bunlar bir şekilde
hastalara, bizler için de. Sağlık personeli için de
bir eğitimdir, ne bileyim aylık periyodlarla hizmet içi eğitimler alınabilir” (Hemşire).

“Zaten sosyal medya her şekilde kullanılmalı.
İnsanlar en çok hangi programı izliyorsa onun arasındaki reklamlara kamu spotu geçebilir. Televizyon
programlarına bu konuyu işlemek için zorunluluk
getirilebilir. Çok etkileniyor insanlar” (Hemşire).
“Benim bu domuz yağına ya da cıvaya takılan ailelere bir sağlık personeli olarak önerim, İslami şartlara
göre üretilsin Türkiye’de üretilsin hocam. Yerli aşı
üretelim biz ve tanıtımını yapalım. O zaman herkes
aşılatacaktır çocuğunu. Biz de bundan böylece kurtulmuş oluruz. Yani bu naçizane benim fikrim. Yerli
aşı taraftarıyım” (Hemşire).
Aşının faydalarına ilişkin bilimsel kaynakları çoğaltmak da önerilmektedir. Aşı karşıtlarını suçlamak yerine aşının faydalarını
anlatmak ve faydalarının yayılmasını çoğaltmak gerekmektedir. Bu konuda bilimsel çalışmaların artırılması, var olan çalışmaların
da halka duyurulması için çaba harcanması
faydalı olacaktır. Bu yapılmadan aşı karşıtlarını suçlamak etkili olmayacaktır. Onların iddialarından daha fazla bilimsel bilgi üretmek
etkili olacaktır.

Aşının faydalarına ilişkin bilimsel
kaynakları çoğaltmak gerekiyor
“Ama internete girdiğiniz zaman aşı karşıtlığı, hele
ki bunu arıyorsanız zaten, hemen bir sürü kaynak
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çıkıyor. Yani “aşıyı neden yaptırmalıyız”ı anlatan
çok bir şey bulamıyoruz ama neden yaptırmayalım diye yazsak bir sürü. Her kafadan bir ses
çıkmış, herkes bir şey söylemiş. Bunların doğruluğunu halk zaten kendi kendine kanıtlayamıyor ki.
Açıp bizim gibi yayın okumuyor ki. Ondan duyuyor,
bundan duyuyor. Bizden de aslında sadece duyuyor.
Bizim de keşke önlerine sunacağımız kanıtlarımız,
materyallerimiz olsa” (Doktor).
Toplumda karşılığı olan, saygınlığı olan figürlerin –siyasetçi, sanatçı, futbolcu gibi- aşıya ilişkin farkındalık çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu kişilerin, rol
modeller olarak topluma daha kolay ulaşabilecekleri ve çok sayıda kişiyi ikna edebilecekleri düşünülmektedir.

Rol modeller kullanılmalı
“Yani toplumun liderleri, hükümet olur muhalif
olur, sanatçısı olur akil insanlar olur. Mesela
ana haberde çıkıp da “Ben aşı oluyorum, çocuğuma da yaptırıyorum” desin, herkes yaptırır. Ha ama herkesin seveni de var sevmeyeni de
var. Sanatçı için de, siyasetçi için de konuşuyorum.
Cumhurbaşkanı da ana muhalefet partisi başkanı da en küçük parti başkanı da ben aşı oldum,
çoluğuma çocuğuma yaptırıyorum dediği anda aşı
yapılır” (Doktor).
İnsanlara “aşı yaptırın” demenin etkin bir
yol olmadığı, önemli olanın aşı yaptırmadıklarında neler olabileceği, ne tür riskler barındırdığını anlatmanın daha doğru bir yaklaşım
olacağı da belirtilmektedir. Anne-babalarla
yapılan görüşmelerde anne-babalar bu yaklaşımın yani aşı yaptırın yaklaşımının bir tür
ezber olduğu ama neden yaptıralım sorusuna
doyurucu yanıt almadıklarını belirtmişlerdi.

Bu noktada “neden aşı yaptırılmalı” sorusuna
bilimsel, açıklayıcı ve güncel yanıtlar üretilmesi de önemli bir öneri olarak not edilmelidir.
“İnsanlara “Çocuğunuzu aşıya götürün” demek yerine bu aşıyı yaptırmazlarsa neler olabileceği,
topluma nasıl sıkıntılar doğurabileceği daha net
anlatılmalı diye düşünüyorum. O şekilde olabilir
ancak. Üretim belki. Bu ülkede üretilirse. Biz sağlık
personeli üzerimize düşeni zaten yapıyoruz. Sağlık
personellerine bu konu iyice anlatılmalı. Yani doktoru, hemşiresi, ebesi hepsi topluma iyi aktarmalı”
(Hemşire).
Hem anne-babalar hem de sağlık hizmet
sunucular ile yapılan görüşmeler aşı yaptırmamanın davaya konu olması ve dava sonunda hakimin davayı kazandığını çünkü aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını ve istenilmediği
takdirde aşı yaptırılmayabileceği düşüncesinin gelişiminde önemli olduğunu ortaya koymuştur. Aslında mahkemenin verdiği karar
aşı yaptırma zorunluluğu olmadığı için böylesi bir kazanımın olduğudur. Aşı yaptırmama
hakkı değildir. Bu nedenle mahkeme, “mevzuatı yok, kanunu düzenle” demiştir. Bu nedenle yapılması gereken, aşı yaptırmayanlar
ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmek
değil, bunun yasal düzenlemesini yapmak olduğunu ve hükümetin gerekli yasal mevzuatı
hazırlaması gerektiği düşünülmektedir.

Mevzuat eksik, kanun çıkarmak lazım
“Zaten yasal olarak anayasa mahkemesinin dediği de bu. Siz bunu kanunla yapmak zorundasınız. Gidin kanun çıkarın dedi. Hala çıkmadı bu
kanun. Bir partinin milletvekilinin verdiği kanun teklifi yani muhalefet partilerinden biri verdi. O mecliste
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duruyor öyle. Hükümet peşine düşmedikten sonra
kimse bir şey yapmaz” (Doktor).
Gelen önerilerden birisi de dini gerekçelerle AT/R olan gruplara erişmek için dini
liderlerle birlikte çalışmak, özellikle cuma
hutbelerinde aşının gerekliliği, faydaları
üzerine ya da dini açıdan içeriğinin güvenilirliği konusunda destek alınabileceği belirtilmiştir:
“Hutbeler çok etkili oluyor bence. Bu konu camilerde işlenebilir. Gerekirse bir hekim hutbede ya da
cuma namazından önce, ya da Bakanlığın bir yetkilisi yazı kaleme alıp o okunabilir camilerde. Etkili
oluyor inanın” (Doktor).
“Yani cuma namazlarında bile, fetva mı deniliyor, hutbe mi. Orada bile geçse çok faydalı olur
diye düşünüyorum. Çünkü bizim çevremiz okuyup
öğrenmeyi değil de kulaktan dolma bilgileri daha
çok uygulamaya geçiriyorlar. Öyle olunca da oraların
daha çok etkili olacağını düşünüyorum” (Doktor).
Aşı karşıtlığı ile mücadele etmek, aşının faydalarını daha fazla konuşmak için yapılması
gereken bir hayli iş olduğu vurgulanmaktadır.
Öncelikle yapılması gereken mevcut dolaşımda olan aşı karşıtlığı söylemlerini, argümanlarını ciddi şekilde takip etmek hatta bazılarına
erişimlerin engellenmesi gerekmektedir. Bu
açıdan sosyal medyanın ciddi şekilde takip
edilmesi gerekmektedir. Anne-babalar aşı
yaptırmadıklarında üstlenmiş oldukları sağlık
ve hatta hukuksal olarak sorumluluklarının
belirlenmesi “ben yaptırmıyorum” şeklinde
bir risk bireyselleştirmenin önüne geçilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının bu konuda
eğitimli ve donanımlı olmalarının sağlanması
da gerekmektedir. Çünkü karşı karşıya olunan

yeni AT/R basitçe “kural bu yaptırın” söylemi
ile çözülebilecek nitelikte değildir. Tüm bunlara ek olarak, AT/R vakaları ile ilgilenecek
özel bir ekip kurulması da düşünülmesi gereken önerilerdendir.

Çok şey yapılmalı, çünkü çok taraf işin
içinde ve çok boyutlu
“...onun haricinde bu sosyal medyada yayınlanan
yazılarda Devletimizin, Bakanlığımızın bilimsel görüşüne uymayan bir yayın varsa onun kaynağını
bulup onların sesini kesmek lazım. Ve bunu da
ilan etmek lazım ki böyle mesnetsiz, dayanaksız
ifadeler kullanılmasın. İnsanların kafası karıştırılmamalı. Vatandaş da aşıyı reddederse nelerle karşılaşabileceği konusunda hem sağlık hem hukuk açısından bir sorumluluk almalı. Çocuğunun
geleceğiyle ilgili ciddi bir risk üstlendiğini anlamalı.
Sağlık personeli de böyle bir kişiye “yav işte kural budur. Yok öyle bir şey. Saçmalık, safsata”
demek yerine daha profesyonelce, sosyolojik
anlamda mı olur psikolojik anlamda mı olur
yaklaşabilmeli. Sağlık personeline bu konuda bir
eğitim düşünülebilir. Ya da bunu herkese yaymak
yerine mesela ilçe sağlık müdürlüğünde bu konuyla ilgili bir ekip oluşturulabilir. Zamanım yok
benim doktor olarak böyle bir konuyla şey yapmaya.
Böyle bir şeyle karşılaştığımda o ekibe o kişinin adını, adresini verebilmeliyim. Ve o ekip profesyonelce,
psikoloğuyla ekibiyle gidip izah etmeli. Artık hukuki
sorumluluğu bizden çıkmalı” (Doktor).
Bu bölümde sağlık hizmet sunucularının
ile yapılan görüşmeler sonunda genel olarak
aşılar ile aşı karşıtlığına ve neler yapılabileceğine dair bulgular özetlenmiştir. Bu bölümün
ikinci bölümünde sağlık hizmet sunucularının AT/R’nin önlenmesine yönelik önerileri
yer almaktadır.
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Sağlık Çalışanlarının Aşı Tereddütü/
Reddi Nedenleri ile İlgili Görüşleri ve
Önerileri -Delphi ÇalışmasıÇalışmanın bu aşamasında Delphi yöntemi
kullanılarak uzman görüşleri ile AT/R ile ilgili
sorunlar tartışılmıştır. Delphi paneline farklı
kurum ve alanlardan 47 sağlık profesyoneli
davet edilmiştir (Kutu 4.3).

KUTU 4.3

Delphi paneline davet edilen
sağlık profesyonellerinin
çalışma alanları

HEKİM
Üniversite
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Pediatri
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Sağlık Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Aile hekimliği
Diğer Kurumlar
Sivil Toplum Örgütleri/Meslek Örgütleri
HEMŞİRE/EBE
Üniversite
Halk sağlığı
Pediatri
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Sağlık Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Aile hekimliği

İlk turda katılımcılara elektronik bir form
aracılığı ile yanıtlanmak üzere AT/R yönelik görüşlerini almak üzere üç açık uçlu soru
yönlendirilmiştir:
• Sizce Türkiye’de AT/R ile ilgili sorunlar nelerdir?
• Türkiye’de AT/R’nin sizce nedenleri nelerdir?
• Türkiye’de AT/R’nin azaltılmasına yönelik
neler yapılabilir?
Bu ilk turda davet edilen katılımcıların
%63,8’i (30 katılımcı) sorulara yanıt vermiştir.
Panelin ikinci ve üçüncü turunda katılımcıların 27’si anketleri tamamlamıştır. Katılımcıların aşı ile ilgili aktif olarak çalıştıkları birimler
farklı deneyimleri aktarabilecekleri çeşitliktedir. Katılımcıların çalışma yaşamları boyunca
özellikle aşı ile ilgili çalışmalar kapsamında
görev yaptıkları birimler incelendiğinde sahada doğrudan uygulayıcı olarak, planlama ve yönetim süreçlerinde görev aldıkları,
bununla birlikte sağlık hizmet sunumunda
farklı basamaklarda çalıştıkları görülmektedir
(Tablo 4.8, Kutu 4.4).
Katılımcılar ilk turda yönlendirilen üç soruyu açık uçlu olarak yanıtlamışlardır. Bu
sorulara verilen yanıtlar iki araştırmacı tarafından belirli temalar çerçevesinde kategorilere ayrılmıştır. Belirtilen görüşlerin ana
temaları Kutu 4.5’te, belirlenen temalar, bu temalar altında yer alan görüşlerin tamamı ise
Ek Tablo 1’de sunulmuştur.
Katılımcılara birinci turda yönlendirilen
1. ve 2. sorulara verdiği yanıtlarda birbiri ile
örtüşen alanların fazla olması nedeniyle bu
sorulara verilen yanıtlar, AT/R’ne yönelik sorunlar başlığı altına birleştirilmiştir (Tablo 4.9,
Ek Tablo 2). Panelin ikinci turunda katılımcıların “AT/R ile ilgili sorunlar” listesindeki her
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Tablo 4.8 Delphi paneli birinci tur katılımcıların alanları, çalışma ve aşılar ile ilgili deneyimleri
Meslek

Çalıştığı yer

Çalıştığı kurumda görev yaptığı
süre

Aşı çalışmaları ile ilgili deneyim

Pratisyen hekim
Aile hekimi
Uzman hekim
Hemşire/Ebe
Öğretim üyesi
Tıp Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
İl Sağlık Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Lab.,Toplum Sağ. M., Halk Sağ. Başkanlığı
Aile Sağlığı Merkezi
Sivil Toplum Örgütü
Özel Hastane
Bir yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Aşı ile ilgili eğitim ve toplantılar
Rutin aşılama, Ulusal aşı günleri, Bölgesel aşı kampanyaları
Tez çalışması veya araştırma
Program yönetimi

Toplam

KUTU 4.4

Delphi paneli birinci tur katılımcıların çalışma yaşamları boyunca çocukluk aşıları
ile ilgili aktif olarak çalıştıkları birimler

Aile Sağlığı Merkezi/ Sağlık Ocağı
AÇSAP
Toplum Sağlığı Merkezi
İlçe Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

KUTU 4.5

Sayı
6
5
5
3
11
8
3
3
2
1
11
1
1
1
6
4
11
7
9
14
3
4
30

Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Üniversite
Halk Sağlığı Başkanlığı
Hastane

Delphi paneli birinci tur sorularına verilen yanıtların temaları

AT/R ile ilgili sorunlar
Bilgi
İnanç
Sağlık alanı ve çalışanları
Yönetsel/hukuksal
Eğitim alanı
Ebeveyler/aile
Diğer
AT/R etkileri/sonuçları

AT/R’nin nedenleri
Bilgi ve bilgiye ulaşma
İnanç ve tutumlar
Sağlık çalışanları
Yönetim
Hukuk
Eğitim alanı
Ebeveyn/aile
Aşı ve üretim
Sağlık alanında yaşanan gelişim

AT/R’nin azaltılmasına yönelik öneriler
Bireylere/ailelere yönelik çalışmalar
Sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalar
Medya-iletişim
Aşılara yönelik hukuki düzenlemeler
Aşı üretimi ve uygulaması
Yönetim ve işbirliği
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Tablo 4.9 Aşı tereddütü/reddini artıran/olumsuz yönde etkileyen sorunlar
Ortalama
Bilgi ve bilgiye ulaşma
Sosyal ağlarda/medyada paylaşılan aşı karşıtı ifadeler ve yönlendirmeler
Aşı ile önlenebilen hastalıkların öneminin/ciddiyetinin bilinmemesi
İnsanların doğru bilgiye ulaşmak için uğraşmayıp kolay ulaşabildiklerini doğru kabul ederek hazır bilgiyi kullanması
Görsel ve yazılı medyadaki yanlış yönlendirme/bilgilendirme ve tedirgin edici yayınlar/haberler
Kamuoyunda aşı aleyhinde dolaşan bilgiler
Medya üzerinden bilimsel olmayan kişisel yorumlarla ilerleyen açıklamalar
Hazır bilgiyi kullanan insanlara dini ve siyasi grupların çok ciddi yön verebilmesi
Toplum liderlerinin açıklamaları
Medyada aykırı çıkışlar ile reyting elde etme
Aşı içeriği ile ilgili yanlış/eksik bilgiler
Sağlık okuryazarlığı eksikliği
Aşı ile önlenebilir hastalıkların olası etkilerinin tam anlatılamaması
Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği
Aşı sonrası istenmeyen etkiler konusunda yanlış bilgiler
Aşı sonrası istenmeyen etkilerin abartılması
Medya okuryazarlığında eksiklik
Bilginin insanlara çok kolayca ulaşması
Entel kaygılar
Tutumlar
Toplumda bulunan genel güvensizlik
Aşının içeriğine güvenmeme
Aşıların etkisi konusunda endişe
Sağlık sistemine güvensizlik
Aykırı fikirlere daha çok inanma eğilimi
Aşıya olan güvenin düşmesi
Çocukluk çağı hastalıklarının mutlaka geçirilmesi gerektiğine inanılması
İnanç
Dini çekinceler/nedenler (domuz ürünleri vs. helal olmayan içerik olduğu)
Dinin kötüye kullanımı
Cemaat hocalarından icazet alma
Dini hurafeler
Aşı ve Üretim
İlaç şirketleri hakkındaki teoriler ve ticari çıkarları için aşı pazarladığının düşünülmesi
Aşı içeriğine karşı tereddüt/şüphe
Aşıların tamamen ticari amaçlı olduğunun düşünülmesi
Aşıların ülkemizde üretilmemesi
Ülkemizde içeriğinin araştırıldığı laboratuvarlar olmaması
Aşıların Etkisine Yönelik Düşünceler
Aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu söylentileri
Otizme yol açtığı söylentileri
Ağır metal içerdiği bilgisi
Aşıdaki cıva oranının fazla olduğu söylentisi
Kısırlık yapıyor söylentileri
Aşıların içerdiği adjuvanlara karşı tereddüt
Aşıların fertiliteyi bozabileceği endişesi
Aşı yan etkileri
Biyolojik silah gibi düşünceler

9,41
9,15
9,04
9,00
9,00
8,93
8,89
8,81
8,74
8,70
8,59
8,52
8,33
7,63
7,63
7,63
7,44
6,37
8,26
8,04
7,41
7,26
7,11
6,85
5,52
8,07
7,30
7,15
6,93
8,04
7,74
7,56
7,52
6,30
8,78
8,67
8,44
8,44
7,67
7,63
7,44
7,07
6,44
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Tablo 4.9 (Devamı)
Ortalama
Sağlık Alanı ve Çalışanları
Toplumun güvenini kazanmış kişilerin sosyal medya ve TV üzerinden yanlış açıklamalar yapması
Aşının hem birey hem de toplum üzerindeki olumlu etkilerinin tarihsel gelişim çerçevesinde nereden hangi noktaya
geldiğini tam ve düzgün bir şekilde aktarılmaması
Aşı karşıtı olan ve hastaları bu yönde bilgilendiren hekim/sağlık personelleri ve akademisyenler (akademik bariyerler)
Aşı ile ilgili birtakım dini ve inanış ile ilgili gerekçelere karşı ikna edici savlar geliştirilmemesi
Aşının yararlarından çok yan etkileri üzerinde durulması
Aşı içerikleri hakkında doğru bilgilerin topluma ve bazı akademisyenlere ulaştırılamaması
Popülist tıp adamları
Aşıların önemi ve yan etkileri konusunda bilgilendirmede eksiklik
Birinci basamağın tedavi edici hekimliğe evirilmesi ile aşı ile ilgili kişilere yeterince vakit ayrılmaması
Sağlık çalışanlarının birinci basamakta aşı tereddütlerini gidermede aktif süreç yürütememeleri
Sağlık çalışanlarının bilgilendirmede yanlış yorumlar yapması
Sağlık çalışanlarının aşı ile ilgili gelen soruları tereddütlü cevaplaması
İnternette, sağlık çalışanlarının yanlış bilgilendirmesi
Sağlık çalışanlarının aşılara yeterince güvenmemesi
Sağlık çalışanlarından bilgiye ulaşmakta yaşanan engeller
Hasta hekim iletişiminde yaşanan sorunlar
Eğitim Alanı
Aşı ile ilgili öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yeterli bilgi sahibi olmamaları
Velilerin ve öğrencilerin eğitimciler tarafından yeterince bilgilendirilmemesi
Velilere ve öğrencilere eğitimciler tarafından yanlış, bilimsel dayanağı olmayan ya da panik yaratan bilgiler verilmesi
Yönetsel
Medya üzerinden bilimsel olmayan açıklama ve tartışmalara Sağlık Bakanlığı’nın yaptırımının olmaması
Sağlık Bakanlığı’nın aşının elzemliği konusunda aktif hareket etmemesi
Uzmanlık derneklerinin ve hekim örgütlerinin medya ayağında aşıyı destekleyici uzmanlar/hekimler konusunda sessiz/
pasif kalmaları
Sağlık Bakanlığı’nın hasta hakları konusunu abartması
Yöneticilerin aşıya olan güveninin düşük olması
Hukuksal
Aşı yaptırmamanın bir yaptırımının olmaması
Hukuki düzenlemelerde eksiklikler
Anayasa Mahkemesinin aşı yaptırmama ile ilgili verdiği karar
Ebeveynler/Aile
Ebeveynlerde aşı ile önlenebilir hastalıklarla ilgili risk algısı düşüklüğü
Çocuk sağlığı işin içine girince ailelerde en ufak bir tereddütün bile kafa karıştırıcı etkisinin olması
Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği/ yetersiz bilgi
Okumaya üşenmek, dinlemede sabırsızlık, tahammülsüzlük
Aşının içeriğinin ve yapılmasındaki amacın tam olarak anlaşılmaması
Ailelerin aşı yaptırmadan kaçınılması için çevrelerinde propaganda yapmaları
Düşük eğitim düzeyi
Etrafta olumsuz deneyim yaşamış birinin olması
Sağlık Alanında Yaşanan Değişim
Toplumun aşının olmadığı dönemlerdeki hastalıklarla karşılaşmamış olmaları
Aşı ile korunabilir hastalıkların yakın tehlike olmaktan çıkmış olması
Ülkemizde bu hastalıkların sıklığının düşük olması
Diğer
Aşı tereddütü ve karşıtlığı /aşı yaptırmama eğilimi
Tereddütle ilgili ölçümlerin henüz yetersiz boyutta olup bu konuda bilimsel çalışmalar olmaması
Son yıllarda artan göç

8,96
8,41
8,26
8,07
7,96
7,78
7,67
7,63
7,48
7,44
7,37
7,15
6,81
6,74
6,70
6,48
7,30
7,07
6,56
8,70
8,41
8,30
8,19
7,07
8,93
8,89
8,41
8,63
8,33
8,30
8,07
7,81
7,52
7,19
6,96
7,41
7,30
7,00
7,85
7,44
6,15
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bir durumu önem düzeyine göre 10’lu Likert
ölçeği ile puanlamaları istenmiştir. Katılımcıların verdikleri puanlara göre her bir sorun
alanı kendi tema grubu içinde puan sırasına
dizilmiştir. AT/R’nde sorunların sağlık hizmet
sunumu ve kullanımı ile ilgili diğer sorunlarda olduğu gibi çok boyutlu özellik gösterdiği
görülmektedir. Sosyal medyadaki yönlendirmeler, ilaç şirketleri hakkındaki iddialar ve
ticari çıkarlar için aşı pazarlandığının düşünülmesi, aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu söylentilerinin, toplumda bulunan genel
güvensizliğin, dini gerekçelerin toplumun
güvenini kazanmış kişilerin sosyal medya ve
TV üzerinden yaptığı farklı açıklamalar ile
birleşerek durumu karmaşık bir yapıya dönüştürdüğü dikkat çekmektedir. Bunlarla birlikte sağlık alanında yaşanan değişim ile çağ
nüfusunun aşının olmadığı dönemlerdeki
hastalıklarla karşılaşmamış olmalarının, aşı
ile önlenebilir hastalıklarla ilgili risk algısı düşüklüğünün, eğitim ve sağlık alanında bu süreçte bireyleri/ailelerin karar vermesini destekleyebilecek profesyonellerinin bu desteği
sağlamadaki eksikliğinin ve hukuki düzenlemelerdeki çelişkilerin sorunun büyümesine
etki ettiği görülmektedir. Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan bireysel görüşmelerde de
AT/R’ne yönelik belirtilen sorunların benzer
temalar ile tanımlanmış olduğu görülmektedir. Bu görüşmelerde öne çıkan nedenler
delphi panelinde ortaya konulanlar ile benzer olarak aşı karşıtı söylemler, sosyal medya,
uzmanların yanlış yönlendirmeleri, ailelerin
aşının içeriğine güvenmemesi, aşı içeriğinin
dini inançlara uygun görülmemesi ve aslında
aşının korumadığının düşünülmesidir.
Katılımcıların birinci turda verdiği yanıtlarda AT/R’nin ortaya çıkarabileceği ola-

sı etkileri ayrı bir alan olarak kodlanmıştır.
Kutu 4.6’de listelendiği üzere ortaya çıkarabilecek olası etkiler; kapsayıcılık oranının düşmesi, önlenebilir hastalıkların artması, duyarlı
nüfusun artması, bunların sonucu olarak sağlık harcamalarının ve ASM’lerin işyükünün
artması olarak özetlenebilir. AT/R’nin önemli
bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiği
görüşü hizmet sunucular tarafından bireysel
görüşmelerde de ifade edilmiştir. Salgınlara
yol açabileceği, eredike edilmiş bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkabileceği ve genel
olarak toplumsal bağışıklığı zayıflatması bu
görüşmelerde en önemli sonuçlar arasında
belirtilmiştir.
Delphi 1. turda yönlendirilen 3. soru olan
AT/R’nin azaltılmasına yönelik önlemler”
Tablo 4.10’te özetlenmiştir. Bu çalışmada Delphi panelinin ana amacı AT/R’nin azaltılmasına yönelik öncelikli olarak ele alınabilecek
önlemlerin belirlenmesidir. Ele alınabilecek
önlemler, çalışmanın sağlık hizmet sunucuları ile yapılan bireysel görüşmeler sırasında da
sorulmuştur. Delphi panelinin ikinci turunda
katılımcılarının önlemleri derecelemesi isteneceğinden 1. tur yanıtlarından oluşan liste
derinlemesine görüşmelerde belirtilen görüşler (Tablo 4.10’te italik ile belirtilmiştir) ile
karşılaştırılmış, listede yer almayan görüşler

KUTU 4.6

Aşı tereddütü ve reddinin
etkileri/sonuçlarına yönelik
öne sürülen durumlar

Aşı ile önlenebilir hastalıkların artması
Aşı kapsayıcılık oranını aşağı doğru çekilmesi
ASM’lerin iş yükünün artması
Sağlık harcamalarının artırması
Duyarlı nüfus artması (çocukların bulaşıcı hastalıklara
karşı savunmasız bırakması)
Aşı yapılmayan çocukların kamusal ortamda diğer
çocukların hayatını tehdit etmesi
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Tablo 4.10 Aşı tereddütü/reddinin azaltılmasına yönelik öneriler
Ortalama
Birey/Aile/Topluma Yönelik Çalışma
Aşı ile ilgili uzman düzeyinde topluma bilgilendirme yapılmalı
Medya ve konu ile ilgili çalışan kurum-kuruluş- akademisyenler toplumun her kesimine ulaşabilecek toplumsal
farkındalık eğitimleri düzenlemeli
Topluma dönük davranış değişikliğini hedefleyen yeni iletişim stratejileri geliştirilmeli
Savunuculukla ilgili çalışmalar artırılmalı
Okul programlarına aşı, tarihsel gelişimi ve önemi konusu eklenmeli
Topluma yönelik eğitimler verilmeli
Okul eğitimleri düzenlenmeli
Aşı içeriği açık bir şekilde açıklanmalı
Toplumun aşı ile ilgili konularda sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı
Bireysel bağışıklık yerine toplumsal bağışıklığın öneminin anlatılmalı
Aile hekimliğinde çalışanlar ebeveynlere aşı öncesi birebir eğitim uygulamalı
Olası yan etkiler ve riskler halkın anlayacağı şekilde anlatılmalı
Gebelikten itibaren ebeveynlere çocukluk çağı aşılarına yönelik eğitimler yapılmalı
Küçük gruplar halinde aile eğitimleri düzenlenmeli
Gebelere ve gebelik planlayanlara yönelik eğitimler yapılmalı
Evlerde ailelerle birebir özel görüşmeler yapılmalı
Sağlık Hizmet Sunuculara Yönelik Çalışmalar
Güncel literatür derlenerek sağlık çalışanlarına bilgilendirmede kullanabileceği bilimsel kanıtlar sağlanmalı
Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi programlarında konuya daha fazla yer verilmeli
Hekim ve sağlık çalışanlarına güven yeniden kazandırılmalı
Hekim ve sağlık çalışanlarının, AT/R ile karşılaştıklarında iletişim ve danışmanlık süreçlerinin yönetmelerine yönelik
yeterlikleri geliştirilmeli
İlçe sağlık müdürlüğünde aşı ile ilgili ailelerle görüşme yapacak eğitim birimleri/ekipleri oluşturulmalı
Hekim ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile etkili iletişim kurmasını sağlayacak eğitimler
verilmeli
Sağlık çalışanlarının kullanabileceği güncel eğitim materyalleri hazırlanmalı
Sağlık çalışanlarına (ASM ve TSM) yönelik aşı ile ilgili sürekli eğitim çalışmaları yapılmalı
Kadın doğum ve çocuk uzmanlarından destek ve yönlendirme sağlanmalı
Sağlık çalışanlarının yaşam boyu öğrenme becerileri geliştirilmeli
Hasta sayıları azaltılmalı
Medya-İletişim
Kamu spotları oluşturulmalı (Kapsamı:)
• Toplumsal bağışıklık kavramı açıklanmalı
• Aşı ile önlenebilir hastalıkların ve sonuçlarının video ve görseller kullanılarak belirtilmeli
• Aşı ile şimdiye kadar aşılan enfeksiyonlar yer almalı
• Görsel iletişim ögelerini üst düzeyde içeren materyaller kullanılmalı
• Aşı ile korunabilir hastalıklarda sekeli olan ünlüler yer almalı
• Popüler ve güvenilir ünlüler yer almalı
Aşıların geçmişteki başarıları anlatılmalı
Televizyon tartışma programlarına aşı ile ilgili çalışan doktor ya da akademisyenler katılmalı
Sosyal medyada farklı paylaşım ortamlarda (facebook, twitter, instegram youtube vb) aşı ile ilgili içeriklere anında doğru
ve güvenilir yanıt verecek birimler oluşturmalı
Dizilerde aşı, etkileri ve sonuçlarını içeren bölümlerin işlenmeli
Sosyal medya ve ağlarda bilinçlendirmeye yönelik eylemler yapılmalı
Toplumsal bağışıklık kavramının, medya ve politika düzeyinde daha fazla vurgulanmalı ve önemi anlatılmalı
Cuma hutbelerinde yer almalı
Topluma yönelik açıklayıcı web siteleri hazırlanmalı
Görsel videolar ve broşürler hazırlanarak ülke çapında dağıtılmalı
Aşı ile korunabilen hastalıklara yakalanan ve komplikasyon nedeniyle tedavi gören çocuklar görsel olarak kullanılmalı
Ünlü-popüler kişiler olumlayıcı açıklamalar yapmalı
Reklam panoları farkındalık için kullanılmalı

9,22
9,15
9,15
8,96
8,85
8,81
8,78
8,78
8,74
8,74
8,70
8,70
8,67
8,37
7,74
6,85
8,85
8,63
8,52
8,41
8,41
8,37
8,37
8,26
8,26
8,19
7,81
9,44
9,37
9,33
9,30
9,26
8,44
7,93
9,22
9,15
9,15
9,04
9,04
8,96
8,93
8,81
8,63
8,48
8,33
8,00
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Tablo 4.10 (Devamı)
Medya-İletişim (Devamı)
Televizyon reklamları yapılmalı
Farklı tarafların birbirini dinlemesi sağlanmalı
Daha liberal (farklı görüşleri savunan taraflar açık olarak) bir tartışma ortamı yaratılmalı
Aşılara Yönelik Hukuki Düzenlemeler
Sağlık profesyonelleri bilimsel desteği olmadan sunduğu açıklamalarda halkı yanlış bilgilendiriyorsa ceza almalı
Aşı karşıtlığına özendiren hekimlere yaptırım uygulanmalı
Bilimsel dayanağı olmaksızın yapılan söyleşi, yazı ve yorumlar denetlenmeli ve bunlara yönelik yaptırımlar getirilmeli
Önemli olan bazı aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
Aşı karşıtlığı ve AT/R’ne yönelik olarak yaptırımları ortaya koyan hukuki düzenlemeler yapılmalı
Okul kaydında aşı kartı istenmeli
Sosyal medya ve diğer yayın organlarına yönelik düzenlemeler yapılmalı
Aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
Sosyal güvenlik kurumu tarafından bu konuda atılacak adımlar belirlenmeli
Aşı yapılmamasından oluşabilecek hastalık durumunda tedavi giderlerini aileden tahsil edilmeli
Aşı olmayan çocuklar okula kayıt edilmemeli
Aşı yapılmadığı için ileride çıkabilecek gerek kendisi gerekse başkaları üzerindeki etkisinden doğan her türlü rahatsızlıklar
için aileler tazminat ödemeli
Sağlık sigorta primi içerdiği riske göre hesaplanmalı
Para cezası uygulanmalı
Sağlık sigorta primleri artırılmalı
Sosyal güvenlik kapsamından çıkartılmalı
Aşı Üretimi ve Uygulaması
Aşı karneleri okullarda ve aile sağlık merkezlerinde daha iyi takip edilmeli
Aşıya güveni artıracak yönetimsel ve uç noktadaki iyi aşı uygulamaları sağlanmalı
Aile hekimleri ve özel uzman hekimlerin aşı konusunda benzer uygulamalar yapması sağlanmalı
Yerli aşı üretimi yapılmalı
İlaç firmalarının hesap verebilirliği sağlanmalı
Aşıların yan etkileri azaltılmalı (güvenli aşı üretimi)
Dini hassasiyetlere uygun aşı temini sağlanmalı
Aşılar sadece aile hekimliği merkezlerinde yapılmalı
Aşı takvimi ile ilgili esneklik sağlanmalı
Yönetim ve İşbirliği
Birinci basamakta koruyucu hekimlik güçlendirilmeli
Sağlık Bakanlığı aşı olmazsa ne olur ile ilgili kamu spotu da dâhil eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmalı
Aşı ile ilgili dava süreçlerine Sağlık Bakanlığı müdahil olarak toplum sağlığı için bilimsel veriler ışığında sonuçlanmasına
katkı vermeli
Sağlık Bakanlığı kamuya yönelik açık platformlarda yersiz tereddütlere ilişkin bilgilendirme yapmalı
Devlet tarafından olumlu ve olumsuz sonuçları içerecek şekilde şeffaf olarak bilgilendirme yapılmalı
Sağlık sistemine güven artırılmalı
Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim geliştirilmeli
Toplumsal işbirliği oluşturulmalı (İşbirliği önerilen kurumlar:)
• Üniversiteler ve akademisyenler
• Öğretmenler ve okul yöneticileri
• Toplum liderleri
• Diyanet işleri ve dini otoriteler
• Siyasi otoriteler
• Bazı cemaat ve tarikat önderleri
Siyasi liderlerin aşı lehinde açıklama yapması sağlanmalı
Sebeplerini detaylı inceleyen çalışmalar yapılmalı
Aşıların içeriğinin denetlendiği tam özerk kurumlar kurulmalı
Dinin yanlış yorumları üzerinde çalışılmalı
Aşı yapılamaması durumunda sağlık çalışanlarına uygulanan para kesintisi kaldırılmalı
*İtalik ile belirtilen önermeler sağlık profesyonellerinin derinlemesine görüşmelerde bildirdiği görüşlerden alınmıştır.

Ortalama
7,85
7,85
7,81
7,74
9,41
9,30
9,15
9,07
9,07
9,07
9,00
8,81
8,78
8,78
8,26
8,00
8,00
7,89
7,48
6,96
8,78
8,70
8,52
8,52
8,44
8,11
7,89
6,48
5,70
9,44
9,30
9,26
9,19
9,15
9,07
9,00
8,93
9,26
9,15
9,04
8,96
8,78
7,74
8,81
8,56
8,48
8,44
5,52
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eklenerek önerilerin çeşitliliği artırılmıştır.
İkinci turda katılımcılardan verilen önerilerin
çözüme katkı sağlama düzeyini 10’lu Likert
ölçeği ile puanlamaları istenmiştir. Katılımcıların verdikleri puanlara göre her bir sorun
alanı kendi tema grubu içinde ortalama puanlara göre sıraya dizilmiştir (Tablo 4.10).
Çalışmanın üçüncü turunda katılımcılara
öneri listesi puan sırasına göre sıralı olarak
yönlendirilmiş ve her bir tema alanından
öncelik verdikleri üç öneriyi seçmeleri istenmiştir. Öncelikli olarak seçilen öneriler her bir
önlem alanı için ayrı tablolarda sunulmuştur.
Birey aile ve topluma yönelik yapılabilecek
çalışmalarda toplumun her kesimine ulaşabilecek toplumsal farkındalık eğitimleri düzenlemesi, davranış değişikliğini hedefleyen
yeni iletişim stratejileri geliştirilmesi, topluma yönelik uzman düzeyinde bilgilendirmeler ve sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik
çalışmalar öncelikli önerilerdir (Tablo 4.11).

Bu öneriler ikinci tur değerlendirmesinde de
en yüksek puanları almıştır (Tablo 4.10). Farklı durumlarda bireysel düzeyde verilebilecek
danışmanlık ve eğitim önerileri ise az sayıda
katılımcı tarafından tercih edilmek ile birlikte
listede yer almıştır. Toplumsal bağışıklığa vurgu yapılması ve okul programlarında konuya
yer verilmesi de bu kapsamda tercih edilen
öneriler olmuştur.
Birey, aile ve topluma yönelik eğitimler
sağlık hizmet sunucularının bireysel görüşmelerde önemle vurguladığı önerilerden biri
olmuştur.
Sağlık hizmet sunucularına yönelik yapılabilecek çalışmalarda, güncel yerli ve yabancı
yazın derlenerek sağlık hizmet sunucularına
bilgilendirmede kullanabileceği bilimsel kanıtlar sağlanması, hekim ve sağlık çalışanlarının, AT/R ile karşılaştıklarında iletişim ve
danışmanlık süreçlerini yönetmelerine yönelik yeterlikleri geliştirilmesi ve ilçe sağlık

Tablo 4.11 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için birey, aile ve topluma yönelik öneriler
Birey, Aile ve Topluma Yönelik Çalışmalar
Medya ve konu ile ilgili çalışan kurum-kuruluş- akademisyenler toplumun her kesimine ulaşabilecek
toplumsal farkındalık eğitimleri düzenlemeli
Topluma dönük davranış değişikliğini hedefleyen yeni iletişim stratejileri geliştirilmeli
Aşı ile ilgili uzman düzeyinde topluma bilgilendirme yapılmalı
Toplumun aşı ile ilgili konularda sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı
Bireysel bağışıklık yerine toplumsal bağışıklığın öneminin anlatılmalı
Okul programlarına aşı, tarihsel gelişimi ve önemi konusu eklenmeli
Aşı içeriği açık bir şekilde açıklanmalı
Aile hekimliğinde çalışanlar ebeveynlere aşı öncesi birebir eğitim uygulamalı
Olası yan etkiler ve riskler halkın anlayacağı şekilde anlatılmalı
Topluma yönelik eğitimler verilmeli
Aşı içeriği açık bir şekilde açıklanmalı
Gebelere ve gebelik planlayanlara yönelik eğitimler yapılmalı
Gebelikten itibaren ebeveynlere çocukluk çağı aşılarına yönelik eğitimler yapılmalı
Küçük gruplar halinde aile eğitimleri düzenlenmeli
Savunuculukla ilgili çalışmalar artırılmalı
*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

n*

%**

18
13
12
10
6
6
5
2
2
2
1
1
1
1
1

66.67
48.15
44.44
37.04
22.22
22.22
18.52
7.41
7.41
7.41
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70

126 Bölüm 4 Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

müdürlüğünde aşı ile ilgili ailelerle görüşme
yapacak eğitim birimleri/ekipleri oluşturulması en çok katılımcı tarafından tercih edilen
öncelikli önerilerdir (Tablo 4.12). Bu listede yer
alan ilk öneri ikinci turda da en yüksek puanı almıştır. Listede dördüncü sırada bulunan
“sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi programlarında konuya daha fazla yer verilmeli”
önerisi ise ikinci turda yüksek puan alan önerilerden biri olmuştur (Tablo 4.10).
Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan görüşmelerde de hizmet sunucuların aşılara, içeriklerine, olası yan etkilere, zorunlu olmayan
aşılara ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığı belirtilerek, bu çerçevede hizmetiçi eğitimlerle
desteklenmeleri gerekliliği ifade edilmiştir.
Medya ve iletişim alanına yönelik yapılabilecek çalışmalarda, sosyal medyada farklı paylaşım ortamlarında (facebook, twitter,
instegram youtube vb) aşı ile ilgili içeriklere anında doğru ve güvenilir yanıt verecek
birimler oluşturulması, televizyon tartışma programlarına aşı ile ilgili çalışan doktor ya da akademisyenler katılması, kamu

spotları oluşturulması öncelikli önerilerdir
(Tablo 4.13). İkinci turda da bu üç öneri yüksek
ortalamalar ile ilk sıralarda tercih edilmiştir
(Tablo 4.10). Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan görüşmelerde de aşı karşıtı grubun sosyal
medyayı çok etkin kullandığı belirtilmiş ve aynı
kanalı kullanarak aşının yararları üzerine çalışmalar yapılması önerilmiştir. Sadece sosyal
medyanın değil televizyon ve çok izlenen programlarda da aşı ve yararlarını işlemenin faydalı
olacağı vurgulanmıştır. Bu kanallar ile “neden
aşı yaptırılmalı” sorusuna bilimsel, açıklayıcı
ve güncel yanıtlar üretilmesi de önerilmiştir.
Aşılara yönelik hukuki düzenlemeler ile
ilgili sağlık profesyonelleri bilimsel desteği
olmadan sunduğu açıklamalarda halkı yanlış
bilgilendiriyorsa ceza almalı, aşı karşıtlığı ve
AT/R’ne yönelik olarak yaptırımları ortaya koyan hukuki düzenlemeler yapılması, önemli
olan bazı aşıların yasal olarak zorunlu hale
getirilmesi öncelikli öneriler olarak bildirilmiştir (Tablo 4.14). İkinci turda da bu üç öneri
9 ve üzeri ortalamalar ile ilk sıralarda yer almıştır (Tablo 4.10).

Tablo 4.12 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için sağlık hizmet sunucularına yönelik öneriler
Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik Çalışmalar
Güncel yerli ve yabancı yazın derlenerek sağlık çalışanlarına bilgilendirmede kullanabileceği bilimsel
kanıtlar sağlanmalı
Hekim ve sağlık çalışanlarının, AT/R ile karşılaştıklarında iletişim ve danışmanlık süreçlerinin
yönetmelerine yönelik yeterlikleri geliştirilmeli
İlçe sağlık müdürlüğünde aşı ile ilgili ailelerle görüşme yapacak eğitim birimleri/ekipleri oluşturulmalı
Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi programlarında konuya daha fazla yer verilmeli
Hekim ve sağlık çalışanlarının güven yeniden kazandırılmalı
Hekim ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile etkili iletişim kurmasını
sağlayacak eğitimler verilmeli
Hasta sayıları azaltılmalı
Sağlık çalışanlarına (ASM ve TSM) yönelik aşı ile ilgili sürekli eğitim çalışmaları yapılmalı
Sağlık çalışanlarının kullanabileceği güncel eğitim materyalleri hazırlanmalı
Kadın doğum ve çocuk uzmanlarından destek ve yönlendirme sağlanmalı
*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

n*
16

%**
59.26

14

51.85

12
11
7
6

44.44
40.74
25.93
22.22

4
4
4
3

14.81
14.81
14.81
11.11
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Tablo 4.13 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için medya ve iletişim alanına yönelik önerilen öneriler
Medya-İletişim
Sosyal medyada farklı paylaşım ortamlarda (facebook, twitter, instegram youtube vb) aşı ile ilgili
içeriklere anında doğru ve güvenilir yanıt verecek birimler oluşturmalı
Televizyon tartışma programlarına aşı ile ilgili çalışan doktor ya da akademisyenler katılmalı
Kamu spotları oluşturulmalı
Toplumsal bağışıklık kavramının, medya ve politika düzeyinde daha fazla vurgulanmalı ve önemi
anlatılmalı
Dizilerde aşı, etkileri ve sonuçlarını içeren bölümlerin işlenmeli
Aşıların geçmişteki başarıları anlatılmalı
Aşı ile korunabilen hastalıklara yakalanan ve komplikasyon nedeniyle tedavi gören çocuklar görsel
olarak kullanılmalı
Cuma hutbelerinde yer almalı
Sosyal medya ve ağlarda bilinçlendirmeye yönelik eylemler yapılmalı
Topluma yönelik açıklayıcı web siteleri hazırlanmalı
Daha liberal (farklı görüşleri savunan taraflar açık olarak) bir tartışma ortamı yaratılmalı
Ünlü-popüler kişiler olumlayıcı açıklamalar yapmalı

n*
16

%**
59.26

12
11
10

44.44
40.74
37.04

9
5
5

33.33
18.52
18.52

4
3
2
2
2

14.81
11.11
7.41
7.41
7.41

*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

Tablo 4.14 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için aşılarla ilgili hukuki düzenlemelere yönelik öneriler
Aşılara Yönelik Hukuki Düzenlemeler
Sağlık profesyonelleri bilimsel desteği olmadan sunduğu açıklamalarda halkı yanlış bilgilendiriyorsa
ceza almalı
Önemli olan bazı aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
Aşı karşıtlığı ve AT/R’ne yönelik olarak yaptırımları ortaya koyan hukuki düzenlemeler yapılmalı
Bilimsel dayanağı olmaksızın yapılan söyleşi, yazı ve yorumlar denetlenmeli ve bunlara yönelik
yaptırımlar getirilmeli
Aşı yapılmamasından oluşabilecek hastalık durumunda tedavi giderlerini aileden tahsil edilmeli
Aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
Bilimsel dayanağı olmaksızın yapılan söyleşi, yazı ve yorumlar denetlenmeli ve bunlara yönelik
yaptırımlar getirilmeli
Aşı karşıtlığına özendiren hekimlere yaptırım uygulanmalı
Okul kaydında aşı kartı istenmeli
Sosyal güvenlik kurumu tarafından bu konuda atılacak adımlar belirlenmeli
Önemli olan bazı aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
Aşı olmayan çocuklar okula kayıt edilmemeli
Sosyal güvenlik kapsamından çıkartılmalı
Aşı karşıtlığına özendiren hekimlere yaptırım uygulanmalı
Aşı yapılmadığı için ileride çıkabilecek gerek kendisi gerekse başkaları üzerindeki etkisinden doğan her
türlü rahatsızlıklar için aileler tazminat ödemeli
Para cezası uygulanmalı
Sağlık sigorta primleri artırılmalı
Sosyal medya ve diğer yayın organlarına yönelik düzenlemeler yapılmalı
*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

n*
14

%**
51.85

10
9
8

37.04
33.33
29.63

6
5
5

22.22
18.52
18.52

4
4
3
3
2
2
2
1

14.81
14.81
11.11
11.11
7.41
7.41
7.41
3.70

1
1
1

3.70
3.70
3.70
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Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan görüşmelerde aşıların “yasal zorunluluk” haline
getirilmesini vurgulayan bir görüş olmak ile
birlikte ikna etmeye yönelik yol izlenmesini
savunan bir diğer görüş de bulunmuştur. Bireysel görüşmelerde, delphi panelinde belirtilen aşı karşıtlığı ve AT/R’ne yönelik olarak
yaptırımlar benzer örnekler ile ifade edilmiştir. Bununla birlikte bireysel görüşmelerde
mahkeme kararı örneği ile belirtildiği gibi aşı
yaptırmayanlar ile sağlık çalışanlarını karşı
karşıya getirmeden gerekli yasal mevzuatı hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.
Aşı üretimi ve uygulamasına yönelik; yerli
aşı üretimi yapılması, aile hekimleri ve özel
uzman hekimlerin aşı konusunda benzer uygulamalar yapmasının sağlanması, aşı karnelerinin okullarda ve aile sağlık merkezlerinde daha iyi takip edilmesi ve aşıya güveni
artıracak yönetimsel ve uç noktadaki iyi aşı
uygulamaları sağlanması öncelikli önerilerdir
(Tablo 4.15). İkinci turda da bu üç öneri 9
ve üzeri ortalamalar ile tercih edilmiştir
(Tablo 4.10).
Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan görüşmelerde de aşı izlem ve uygulamalarına yönelik ortak bir mekanizma, yapı ve söylemin
üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye’nin

kendi aşısını üretmesi vurgusu sağlık hizmet
sunucuları ile yapılan görüşmelerde de ifade
edilen görüştür.
Yönetim ve işbirliğine yönelik birinci basamakta koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi,
aşı ile ilgili dava süreçlerine Sağlık Bakanlığı’nın müdahil olarak toplum sağlığı için bilimsel veriler ışığında sonuçlanmasına katkı
vermesi, Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotu da
dâhil eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırması
öncelikli önerilerdir (Tablo 4.16). Bu üç öneri
ikinci tur değerlendirmesinde de en yüksek
puanları almıştır (Tablo 4.10). Sağlık hizmet
sunucuları ile yapılan görüşmelerde de bu
görüşle paralel olarak karar vericilerin konuya önem vermeleri, toplumu bilinçlendirmek
ve aşının faydalarına ilişkin farkındalığı artırmak için çalışmalar yapması gerektiği belirtilmiştir.

Tartışma
Sağlık hizmet sunucuları ile yapılan görüşmelerin sonunda genel olarak aşılar ile aşı karşıtlığına ve neler yapılabileceğine dair zengin
veriler toplanmıştır. Sağlık hizmet sunucularının deneyimleri, Türkiye’de bağışıklık hizmetlerinin ve özel olarak da aşılama hizmetlerinin etkili şekilde kurumsallaşmış olduğu-

Tablo 4.15 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için aşı üretimi ve uygulamasına yönelik öneriler
Aşı Üretimi ve Uygulaması
Yerli aşı üretimi yapılmalı
Aile hekimleri ve özel uzman hekimlerin aşı konusunda benzer uygulamalar yapması sağlanmalı
Aşı karneleri okullarda ve aile sağlık merkezlerinde daha iyi takip edilmeli
Aşıya güveni artıracak yönetimsel ve uç noktadaki iyi aşı uygulamaları sağlanmalı
İlaç firmalarının hesap verebilirliği sağlanmalı
Dini hassasiyetlere uygun aşı temini sağlanmalı
Aşılar sadece aile hekimliği merkezlerinde yapılmalı
Aşı takvimi ile ilgili esneklik sağlanmalı
*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

n*
19
18
15
14
6
5
3
1

%**
70.37
66.67
55.56
51.85
22.22
18.52
11.11
3.70
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Tablo 4.16 Türkiye’de aşı tereddütü/reddinin azaltılması için yönetim ve işbirliği yönelik öneriler
Yönetim ve İşbirliği
Birinci basamakta koruyucu hekimlik güçlendirilmeli
Aşı ile ilgili dava süreçlerine Sağlık Bakanlığı müdahil olarak toplum sağlığı için bilimsel veriler ışığında
sonuçlanmasına katkı vermeli
Sağlık Bakanlığı aşı olmazsa ne olur ile ilgili kamu spotu da dâhil eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmalı
Sağlık Bakanlığı kamuya yönelik açık platformlarda yersiz tereddütlere ilişkin bilgilendirme yapmalı
Aşıların içeriğinin denetlendiği tam özerk kurumlar kurulmalı
Aşı yapılamaması durumunda sağlık çalışanlarına uygulanan para kesintisi kaldırılmalı
Devlet tarafından olumlu ve olumsuz sonuçları içerecek şekilde şeffaf olarak bilgilendirme yapılmalı
Sağlık sistemine güven artırılmalı
Siyasi liderlerin aşı lehinde açıklama yapması sağlanmalı
Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim geliştirilmeli
Toplumsal işbirliği oluşturulmalı

n*
17

%**
62.96

15
15
12
6
3
3
3
3
3
1

55.56
55.56
44.44
22.22
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
3.70

*Öneriyi üçüncü turda seçen kişi sayısı; **Toplam yanıt veren kişi sayısı (27) üzerinden alınmıştır.

nu göstermektedir. Aile hekimliği sisteminin
aşıların etkin izlenmesine ve aşılanma oranlarına yaptığı katkı ifade edilerek, aşı karşıtı
kampanyaların başladığı 2010’lu yıllara kadar
da sistemin başarılı olduğu belirtilmektedir.
Sağlık hizmet sunucularının bu deneyimleri
Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de bağışıklama
hizmetleri ile ilgili açıklamaları ile örtüşmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşı ile
önlenebilir hastalık hızları düşmüştür. Çiçek
hastalığı 1924 -1944 yılları arasında büyük salgınlara yol açmış, aşılama çalışmalarıyla 1977
yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Bir
diğer çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan
çocuk felci (poliomiyelit) hastalığına karşı
dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmıştır, 1988 yılında dünya genelinde
350 000 olan vaka sayısı 2017 yılında 22 vaka
olmuştur. Sağlık Bakanlığı’na göre Türkiye’de
son çocuk felci vakası Kasım 1998 yılında görülmüştür. Kızamık sayılarının ise 2001 yılında 30 509 iken, kızamık aşılaması sonrası 2017
yılında 84 olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de
maternal ve neonatal tetanozun elimine edildiği, 2017 yılında 2’si ölümle sonuçlanan top-

lam 25 tetanoz vakası görüldüğü ve vakaların
tamamı aşısız olduğu ifade edilmiştir. Tek difteri ve ölüm vakası 2011 yılında bildirilmiştir.
Aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A-B,
boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan
pnömokok ve Hib’e bağlı gelişen menenjit,
sepsis ve bakteriyemi, suçiçeği, kabakulak ve
kızamıkçık vaka görülme sıklıklarının oldukça azaldığı ifade edilmektedir98.
Aşılarla elde edilen başarıların artmasına
paralel olarak sıklıkla AT/R’ne neden olan,
aşılara bağlı gerçek ya da algılanan yan etkilerle ilgili endişeler görülebilmektedir4. Henüz
yüksek oranlarda olmasa da Türkiye’de benzer
bir eğilim gözlenmektedir. Çalışmada görüşülen sağlık çalışanları da benzer artış eğilimini
ve bu yöndeki kaygılarını belirtmişlerdir. Türkiye’de 2017 yılında yaklaşık 23 000 aşı reddi
olduğu bildirilmiştir. Aşı reddi yüzdesinin çocuğun yaşı ilerledikçe arttığı, çoğunluğunun
eksik aşılı olduğu daha önce belirtilmişti5. Aşı
karşıtlığının, aşı kapsayıcılığının ve toplumsal
bağışıklığın önünde bir engel olması nedeniyle henüz sayılar az olmakla birlikte önemlidir.
Bununla birlikte sağlık hizmeti sunanlar kayıt
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sisteminin iyileşmesi nedeniyle artışların izlenmesinin arttığını belirtmiştir. Görüşmelerde ortaya çıktığı üzere aşı ile ilgili sistematize
edilmiş bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Aşı
yaptırmak istemeyenler, aşılarda takvim değişikliği yapanlar, aşı tereddütü yaşayanlar veya
sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayacak
durumda olan tüm olgular aşı reddi olarak sisteme kaydedilmektedir.
Sağlık hizmet sunucuların deyimlerine
göre aşı reddinin en önemli nedenleri; aşı
karşıtı söylemlerin güçlü ve etkin çalışmaları,
sosyal medya, ailelerin aşının içeriğine güvenmiyor oluşları, aşı içeriğinin dini inançlara uygun görülmemesi ve aslında aşının korumadığının düşünülüyor olmasıdır.
Aşı karşıtı kampanyanın sosyal medyayı etkin kullanması, bazı doktorların bu kampanyaların sözcüsü olması ve demografik olarak
değişen yeni kentli anne-babaların değişen
pratikleri birlikte değerlendirilmekte ve aşılara ilişkin, aşıların zararlı boyutlarına ilişkin
görüşlerin dolaşımının hızlanması ile birlikte yeni bir iklimin üretilmiş olduğu bu çalışmada gözlenmektedir. Sağlık çalışanlarının
yetersiz çabaları ve sosyal medyayla kolayca
ulaşılabilen aşı karşıtlarının güçlü aktiviteleri
aşı takvimi uygulamalarının beklenen düzeyde olmamasının nedenleri arasında olduğu
literatürde de vurgulanmaktadır119. Bu çalışmada aşı ile ilgili alınan kararlarda ulaşılan
bilginin niteliğinin önemli bir belirleyici olduğu öne çıkmaktadır. Sağlık hizmet sunucuları tarafından, ailelerin en önemli bilgi
kaynağının internet ve sosyal medya grupları
olduğu vurgulanarak, bilgi kaynaklarının artmasının beraberinde “bilgi kirliğine” de yol
açtığı belirtilmektedir.
Aşıların yan etkileri, aileleri aşıların önlediği hastalıklardan daha fazla korkutabilir. Bu

nedenle sağlık çalışanlarının her bir aşının
güvenlik bilgilerine erişiminin olması önem
taşımaktadır. Bağışıklama ve erken yaştaki
bağışıklık sistemi ile ilgili en sık sorulan sorular çalışmalarda belirlenmiştir120. Sağlık hizmet sunucularına yönelik hazırlanacak materyaller bu soruları kapsayabilir. Aşı ile ilgili
mesajların, artık çok sık görülmeyen hastalıklar, yeni aşılar ve aşılara bağlı yan etkiler hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri hedeflemesi
ve bu mesajların birbirinden farklı endişeleri
olan kişiler için kişiye özel yapılandırılması
önerilmektedir121.
Çalışmada, sağlık hizmet sunucuların, eksik aşı ya da eski aşı redlerine ilişkin donanımlı oldukları ancak yeni ortaya çıkan aşı
reddi vakaları için hazırlıklarının olmadığı
görülmektedir. Kentte yaşayan, eğitimli, aşıya kolayca erişebilecek durumda olan ama
aşıya ilişkin kuşkuları olan yeni grup ve yeni
durum için geliştirmiş oldukları bir stratejinin
olmadığı ortadadır. Sağlık hizmet sunucularının, etkili iletişim stratejileri kullanarak açık,
kolay kabul edilebilir bilgiler sağlayarak ebeveynlerin aşı endişelerini en iyi şekilde giderebilecek şekilde iletişim ve danışmanlık sağlayabilmesi ve bu gibi karmaşık durumlarla
baş edebilmesine yönelik daha fazla eğitime
ve desteğe gereksinimleri görülmektedir110.
AT/R’nin azaltılması için özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında uygun iletişim
stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir100. Aşı redlerinin sorun olduğu bazı ülkelerde iletişim
stratejileri belirlenmiştir. Benzer çalışmaların
Türkiye’de de yapılması önemlidir122. Bu çalışmalarda hekimler ile birlikte özellikle hemşireler/ebelerin, anneler ve birinci basamak
sağlık hizmetleri arasındaki ilk temas noktası
olmaları nedeniyle onların olumlu tutumları-
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nın aşı kapsayıcılığını artırmak için güçlü bir
yol olabileceği belirtilmektedir67.
Sağlık çalışanları ebeveynleri çocuklarını aşılamaları için olumlu yönde etkilemek
ve aşı mesajlarını bu ailelere uyarlamak için
mevcut algılarının farkında olmalıdır. Çocuklarını aşılamayı planlayan ancak ulusal aşı
takvimine uymayan ebeveynler özel önem
gerektirmektedir. Bu grup aşı takviminin gerisinde kalabilir veya çocuklarını aşılamayı
unutabilir ve olası bir salgın durumunda diğer çocuklar için tehdit oluşturabilir. Hemen
hemen tüm aşılama hizmeti sunanların, aşılara ilişkin tereddüt, yapılmaması talebi veya
aşıların zamanının esnetilmesi yönünde talepler ile karşılaştıkları çalışmalarda bildirilmektedir73. Bu çalışmada görüşülen hizmet
sunucular benzer durumu tarif etmişlerdir.
Bu talep karşısındaki hizmeti sunanların eylemleri kabul edilen politikalar ve yürütülen
programlara göre değişebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada, tüm
endişelere rağmen giderek artan sayıda hekimin aşıların zamanının esnetilmesi talebini
kabul ettiğini göstermektedir. Sağlık çalışanları bu taleplere karşılık çok sayıda farklı strateji izlemektedirler ancak bunlardan çok azı
etkili olmaktadır73. Bu ebeveynlerin yakından
takip edilmesi ile birlikte aşı takvimine uyumlarına yönelik bir yaklaşımın benimsenmesi
de önemlidir123.
Diğer yandan hizmet sunucuları AT/R’nin
ciddiye alınmasını talep etmekte ve bu konuda en önemli sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’na
vermektedir. AT/R çok faktörlü ve karmaşık
nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenle sağlık
hizmet sunucularının da vurguladığı gibi bireyler, sağlık hizmeti sunucuları, sağlık sistemi ve ulusal politikalara kadar uzanan geniş
bir yelpazede yaklaşımlar gerektirmektedir100.

Bağışıklama kapsamının artırılmasında, ebeveynlere sadece sağlık hizmet sunucuları değil bunun yanı sıra sağlık otoriteleri tarafından sunulacak tarafsız bilgiler belirleyicidir68.
Aşılama kampanyalarına yönelik yanlış algıları ve tedirginlikleri gidermek için bilim insanları ve sağlık yöneticileri, aşılamayla ilgili
eğitimlerin sürdürülmesi, aşı güvenliğine ilişkin kamu algısının güçlendirilmesi ve ölümcül hastalıklara karşı aşıların etkinliğinin vurgulanmasıyla ilgili proaktif bir rol üstlenmesi
diğer çalışmalarda da vurgulanmaktadır123.
Çalışmalarda, halk sağlığı mesajlarının belirli
demografik gruplara göre uyarlanması, sosyal
medya sitelerinde olumlu içerik sunan halk
sağlığı çabalarının desteklenmesi, aşılama
takvimine uyumu artırmak ve redlere yönelik sosyal pazarlama yöntemlerinin kullanımı
önerilmektedir124.
Çalışmada yapılan görüşmelerde; kamusal
sahiplenmenin olması gerektiği, aşılar zorunlu olacak ise -ki hizmet sunucuların çoğunluğu olması gerektiğini düşünmektedir- bunu
destekleyecek yasal mevzuatın oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Mevcut halde aşı
izlem sisteminin performans ile kurulan bağı
eleştirilmekte sağlık hizmet sunucularının
kontrol edemedikleri bir mecrada AT/R oluştuğundan, sorunun oluştuğu yere müdahale
edilmesi beklenmektedir. Bu mecraya müdahale edebilmek ancak kamusal güçle olabilecektir.
AT/R’nin azaltılmasına yönelik görüşmelerde öne çıkan öneriler; aşıların zorunlu
hale getirilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın sorunu
öncelemesi ve sahiplenmesi, bilgilendirici
çalışmalar yapılması, sağlık hizmet sunanların bilgilerinin güncel tutulması ve eğitim ile
desteklenmesi ve dinin yanlış yorumları üzerine çalışmalar yapılması olarak sıralanabilir.
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Görüşmelerde belirtilen önerilerin dışında
bu çalışmanın önemli bir diğer katkısı ileriye
yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin önerilerin sistematik olarak ortaya konmuş olmasıdır.
Çalışmada sağlık hizmeti sunanlar tarafından AT/R’nin azaltılmasına yönelik altı ana
başlıkta öneriler sunulmuştur; birey ve topluma, sağlık çalışanlarına, medya ve iletişim
alanına, aşı üretimine yönelik planlanabilecek eylemler ile yönetsel ve yasal düzenlemelerin ele alınması gerektiği görülmektedir. Bu
alanların her biri farklı eylem alanları olarak
değerlendirilebilir. Her bir eylem alanında
farklı çeşitlilikte ve büyük çoğunluğu mevcut
sistem içerisinde çok kapsamlı değişiklik gerektirmeksizin küçük veya orta ölçekli müdahaleler ile uygulanabilir öneriler sunulduğu
görülmektedir. Sağlık okuryazarlığının desteklenerek birey ve topluma yönelik daha etkili araçlar ile iletişim ve eğitimin yapılandırılması, medya ve iletişim kanallarının güncel
bilgi iletişim alanındaki gelişmeleri kullanacak şekilde kullanılması, sağlık çalışanlarının
iletişim dahil teknik olamayan becerilerinin
geliştirilerek yararlanabilecekleri araçlar (eğitim materyalleri, güncel kanıt özetleri vb.) ile
desteklenmeleri ve özelleşmiş sağlık ekiplerinin oluşturulması bu müdahaleler arasındadır. Buna benzer önerilerin literatürde de yer
aldığına çalışmanın daha önceki bölümlerinde değinilmiştir67,100,110,122,124.

Bu öneriler ile birlikte, Türkiye’deki bağlamsal durum ve koşullara bağlı öneriler olduğu da görülmektedir. Aşı ve üretimine yönelik kapsamlı bir yapı gerektiren “yerli aşı
üretimi”nin sağlanması önerisi ile birlikte,
aşı uygulamalarına yönelik uygulamalarda
ortaklık, iyi uygulamaların güçlendirilmesi
ve izlem sağlanması gibi kısa dönemde ulaşılabilecek öneriler bulunmaktadır. Yasal düzenlemelere yönelik önerilerin mevcut yasal
yapı ve düzenlemeler açısından yeri ve uygulanabilirliğinin alan uzmanları ile birlikte ele
alınması elzemdir. Bununla birlikte bu kapsamda sağlık profesyonellerine yönelik bazı
düzenlemelerin meslek örgütleri ile birlikte
yapılabilecek ortak tutum ve işbirliği ile yürütülmesi mümkündür. Çalışmada yönetsel
düzenlemelere yönelik ise Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamakta koruyucu hekimliği
güçlendirmesi ile birlikte en büyük vurgu tüm
süreçlerde Sağlık Bakanlığı’nın proaktif şekilde taraf olması dile getirilen öneriler arasında
yer almıştır.
Bu çalışmada sağlık hizmet sunucularının
bakış açısı ile çocukluk dönemi aşılarına ilişkin tereddüt ve redlerin durumu, nedenleri
irdelenmiş ve buna yönelik öneriler ortaya
çıkarılmıştır. Çalışmanın bu öneriler ışığında
ileride yapılacak çalışmalara yol göstermesi
umut edilmektedir.
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Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar öne çıkmaktadır:
• Türkiye’de en çok satılan üç gazetede yer
alan aşılar ile ilgili yazıların sayısı yıllar
içinde artmaktadır.
— İncelenen her üç yazıdan yaklaşık ikisinde konu ile ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilmektedir. Ancak aşılar hakkında olumsuz ifadeler içeren yazılarda
uzman görüşü çok az yer almaktadır
(p<0,001).
— Çalışmada yer alanlar her 5 yazıdan birinde aşılarla ilgili olumsuz bazı ifadeler yer almaktadır. Gazetelerde yer alan
olumsuz içeriğe sahip yazıların sayısı
yıllar içinde artmıştır.
— Sağlık köşesi yazıları, haber içerikli yazılardan ve köşe yazılarından daha fazla
olumlu içeriğe sahiptir ve aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,046).

• Aşılarla ilgili yapılan olumsuz haberlerin
içerikleri incelendiğinde
— Önemli bölümü aşının içeriği ve içeriğinde yer alan civa, aliminyum gibi
maddeler ile aşısının yan etkilerine
odaklanmaktadır.
— Türkiye’de ve dünyada meydana gelen
çocuk ölümlerinin bazılarının aşı ile ilişkilendirildiği görülmektedir.
— İlaç şirketlerinin aşı araştırmalarını yönlendirdiği, bilimsel çalışmaların yanlı
olduğu ve hastalıklarla aşılar arasında
bağlantı olup olmadığı yönünde yapılan
araştırmaların bu nedenle güvensiz olduğu gündeme gelmektedir.
— Aşı karşıtı haberler arasında çocuk aşılarında anne baba rızası olması gerektiğine yer veren haberlere ve aşı karşıtı
ebeveynlerin açtıkları davalara ayrıntılarıyla yer verildiği görülmüştür.
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• AT/R grubundakiler homojen değildir.
— Farklı nedenlerle aşı tereddütü yaşamaktadırlar. Bu nedenler aşının içeriğine güvenmeme yada koruyuculuğunun
düşük olduğunu düşünme, aşının yan
etkileri, bağışıklık sisteminin aşı dışı
yollarla güçlendirileceğine inanma ve
“tehlikeli batılı devletlere” güvenmeme
şeklinde özetlenebilir.
— AT/R’ne ilişkin tek bir tipoloji oluşturmak mümkün gözükmemektedir. AT/R
grubundakiler ikna edilmeye açık olanlar, farklı bir aşı takvimine açık olanlar,
yeni ve güvenli bir aşı içeriği ile değişime açık olanlar ve aşırı katı ve şüpheciler olarak ayırmak mümkündür. Bu
grupların her biri için farklı stratejiler
geliştirilmelidir. Az sayıda dirençli grup
dışında bilgi ve ilgiye gereksinim duymaktadırlar. Bilimsel, kanıta dayalı iyi
hazırlanmış bilgi, eğitim ve saygılı diyaloğa açıktırlar.
— AT/R’ni öncelikle yaşayan, ilk şüphe
duyan, konuyu araştıran annelerdir. Kurumlara ve genel olarak sisteme güven
duygusu düşüktür. Sisteme olan düşük
güven duygusu riskin bireyselleştirilmesine neden olmaktadır.
• Sağlık hizmet sunucuları AT/R’yi önemli
bir sağlık sorunu ve bir çocuk hakkı ihlali
olarak görmektedir. Bu sorunun bireysel bir
risk değil, toplumsal risk ürettiğini düşünmektedir. Sağlık hizmet sunucularının bağışıklama ve hizmetlerine yönelik görüşleri
aşağıda özetlenmiştir:
— Türkiye’de yürütülmekte olan bağışıklama hizmetlerinin geçmiş başarılar ile
birlikte iyileşen bir seyir izlemiş, aile hekimliği sistemi de buna katkı sağlamıştır, ancak son on yılda AT/R vakaları he-

nüz toplumsal bağışıklığı tehdit edecek
düzeyde olmasa da artmıştır. Bu artışta
yasal yaptırımın olmaması ve bir savcının aşı yaptırmadığı için açılan davayı
kazanmış olması önemli olmuştur.
— Bağışıklama ve aşılama hizmetlerinin gelişiminde kentlileşme ve eğitim
önemli bir yol oynamıştır. Eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeye göre red
nedenleri farklılaşmaktadır. Eğitimli
bireylerin, internete erişimlerinin artışı
ile bilgiye ulaşma hızında artış olmuştur. Ailelerin en önemli bilgi kaynağı
internet ve sosyal medya gruplarıdır.
Bilgi kaynaklarının artması beraberinde
“bilgi kirliğine” de yol açmıştır. Eğitim
ile birlikte önemli bir başka değişim ise
ebeveynlerin çocukların sağlığı ile ilgili karar süreçlerine katılma hatta karar
verici olma talebinin artması ve bunun
sonucu olarak da ebeveyn-sağlık hizmet
sunucusu arasındaki iletişimde yaşanan
güçlüklerdir (ikna etmek). Güvene dayalı sürdürülebilir ilişkinin geliştirilmesi
önemlidir.
— Aşı karşıtı kampanya sosyal medyayı çok
etkin kullanmaktadır. Medyada yer alan
aşı karşıtı ya da aşı içeriği ve etkileri ile
ilgili olumsuz görüşe sahip uzmanların
açıklamaları bilimsel doğru olarak kabul
edilerek ebeveynlerin görüşlerini etkilemektedir. Bununla birlikte farklı uzmanlık alanından çocukluk dönemi ve dışındaki aşılara ilişkin mesajlar karışıklığı
artırmaktadır.
— Göç ile yaşanan değişim ile birlikte Türkiye’nin aşı haritası değişmeye başlamıştır
— Son yıllarda en sağlıklı olanın doğalcılık
olduğu akımı, modern sağlık hizmet-
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lerinin faydasının sorgulanmasına yol
açmıştır. Bazı ebeveynler bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirerek hastalıkların üstesinden gelinebileceğine
inanmaktadır.
— Kayıt sisteminin iyileşmesi aşı red vakalarının daha iyi izlenmesine olanak
sağlamaktadır. Bununla birlikte aşı ile
ilgili sistematize edilmiş bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Aşı yaptırmak istemeyenler, aşılarda takvim değişikliği
yapanlar, aşı tereddütü yaşayanlar veya
sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayacak durumda olan tüm olgular aşı
reddi olarak sisteme kaydedilmektedir.
— Sağlık Bakanlığı’nın konuyu yeterince
öncelemediği düşünülmektedir.
— Sağlık hizmet sunucularının deyimlerine göre AT/R’nin en önemli nedenleri;
aşı karşıtı söylemlerin güçlü ve etkin çalışmaları, sosyal medya, ailelerin aşının
içeriğine güvenmiyor oluşları, aşı içeriğinin dini inançlara uygun görülmemesi
ve aslında aşının korumadığının düşünülüyor olmasıdır.
• Sağlık hizmet sunucularının AT/R’nin önlenmesine yönelik önerileri aşağıda özetlenmiştir:
— Ailenin aşı reddi kararı vermesi sonrası
değişim yapmanın çok zor olduğu bu
nedenle bu aşamaya gelmeden önce
önlem alınması gerekmetedir.
— Aşıların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten hizmet sunucuları olduğu
kadar bunu riskli bulan, farkındalık ve
eğitim veya yaptırım ile çözülmesini savunanlar vardır.
— Aşılara ilişkin “tutarlı” ve tek sesli, üst
yönetim tarafından desteklenen bir yapı
oluşturulması, meslek içi ve mesleklera-

rası işbirliği ile hizmet sunulmasına gereksinim vardır.
— Karar vericiler sorunu önemle ele almalı
ve çalışmalar yapmalıdır.
— Sağlık profesyonelleri eğitim ve materyaller ile desteklenmelidir.
— Aile hekimliği hasta sayıları azaltılmalıdır.
— Ailelere özel durumlar için iletişim rehberleri geliştirilerek sağlık çalışanları
desteklenmelidir.
• AT/R’nin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerini tartışmak üzere yürütülen Delphi
çalışmasında öneriler altı ana başlıkta sunulmuştur: Birey ve topluma, sağlık çalışanlarına, medya ve iletişim alanına, aşı
üretimine yönelik planlanabilecek eylemler ile yönetsel ve yasal düzenlemelerin ele
alınması gerektiği görülmektedir. Her bir
eylem alanında geniş başlıkların yer aldığı
öneriler şöyle özetlenebilir:
— Sağlık okuryazarlığının desteklenerek
birey ve topluma yönelik daha etkili
araçlar ile iletişim ve eğitimi yapılandırılmalıdır.
— Topluma dönük davranış değişikliğini
hedefleyen yeni iletişim stratejileri geliştirilerek, medya ve iletişim kanallarına
yönelik yürütülecek çalışmalarda güncel bilgi iletişim alanındaki gelişmelerden yararlanılmalıdır. Sosyal medyanın
etkin kullanımı sağlanmalıdır.
— Sağlık hizmet sunanların iletişim becerileri dahil teknik olamayan becerilerinin
geliştirilmesi için yararlanabilecekleri
eğitimler düzenlenmeli, etkili iletişim
stratejileri kullanarak açık, kolay kabul
edilebilir bilgiler sağlayarak ebeveynlerin aşı endişelerini en iyi şekilde giderebilecek şekilde iletişim ve danışmanlık
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sağlayabilmesi için desteklenmelidir.
Olağan durumlar için geliştirilmiş iletişim süreçleri ve stratejileri bu gibi güç
durumlar için yetersiz kalabilir. Bu gibi
karmaşık durumlarla baş edebilmeye
yönelik daha fazla eğitim ve destek sağlanmalıdır.
— AT/R ve karşıtlığı durumunda birinci
basamak sağlık kuruluşlarında uygun
iletişim stratejileri belirlenmeli, buna
yönelik çalışmalar yapılmalı ve duruma
özel rehberler geliştirilmelidir.
— Güncel yazın derlenerek sağlık hizmet
sunanların yararlanabileceği çalışanlarına bilgilendirmede kullanabileceği
bilimsel kanıtları içeren materyaller hazırlanmalıdır.
— Özelleşmiş sağlık ekipleri oluşturulabilir.
— Birinci basamakta koruyucu hekimlik
güçlendirilmelidir.
— Aşı uygulamalarına yönelik uygulamalarda ortaklık, iyi uygulamaların güçlendirilmesi ve izlem sağlanmalıdır.
— Yasal düzenlemeler yönelik önerilerin
mevcut yasal yapı ve düzenlemeler alan
uzmanları ile birlikte kapsamlı şekilde
tartışılarak düzenlenmelidir.
Yukarıda sıralananlar ile birlikte, çalışmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler eklenebilir:

• Aşıların üretim, saklama, dağıtım ve uygulama süreçleri gerektiğinde gerek toplumsal gerekse bireysel düzeyde uygun yol ve
stratejileri seçilerek paylaşılmalıdır.
• AT/R’nin sürekli olarak izlenmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanmalı ve bölgesel sonuçlar sağlık hizmet sunucuları ile
paylaşılmalıdır. Bağışıklama kapsamının
artırılmasında, ebeveynlere sadece sağlık
hizmet sunucuları değil bunun yanı sıra
sağlık otoriteleri tarafından sunulacak tarafsız bilgiler belirleyici olduğundan tüm
bu bilgilerin paylaşımında sağlık otoriteleri
rol üstlenmelidir.
• Aşı yaptırmak istemeyenler, aşılarda takvim değişikliği yapanlar, aşı tereddütü yaşayanlar veya sağlık sorunları nedeniyle aşı
yaptırmayanların ayrı kayıt edilebildiği bir
kayıt sistemi oluşturulmalıdır.
Çalışma sonucu geliştirilen ve yukarıda
açıklanan önerilerin farklı sektörlere göre dağılımı Şekil 5.1’de özetlenmiştir.
Son söz olarak AT/R sorunu ile mücadele
etmek için tek bir mükemmel çözüm mevcut olmadığını akılda tutarak her toplumun
kendi özelliklerine ve her sağlık sisteminin
kendi olanaklarına bağlı olarak çözümlerin
tüm paydaşlar ile ortak olarak geliştirilmesi
önemlidir.
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Sağlık
sektörü

• Eğitim
• İletişim ve danışmanlık
• Aşı ile ilgili güncel gelişmeler
• Materyal geliştirme
• Hızlı kullanılabilir, ilgi çekici
• Sağlık çalışanları ile güncel literatürün
düzenli paylaşılması
• Aşı ekipleri oluşturulması
• Zor durumlarla baş etmede güçlendirilmiş
• Yönetim
• Şeffaf ve hesap verebilir
• Güven oluşturma
• Şeffaf paylaşım

• Süreçler, sorumluluklar, hak ve görevler ile
ilgili bilgilendirme
• Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
• Birinci basamağın güçlendirilmesi
• Hasta sayıları azaltılması
• Aşı karneleri takibi
• İyi aşı uygulamaları
• Kamu ve özel sektörle işbirliği
• Eşgüdüm, benzer uygulamalar için destek ve
yönlendirme sağlanmalı
• Eğitim, hukuk, medya süreçlerinin izlenmesi
ve proaktif katılım
• Denetim
• Özerk kurumlar

• Aşı hizmetlerinin işbirliği ile sunumu
• Sağlık hizmetlerinin deteklenmesi

Medya

• Televizyon programları ve diziler
• Kamu spotları

• Sosyal medya
• Web siteleri

Eğitim
sektörü

Hukuk

Karar
vericiler

Uluslararası
örgütler

Toplum

Sivil
Toplum
Kuruluşları

Endüstri

• Aşı karneleri takibi
• Aile ile işbirliği ve danışmanlık
• Öğrencilere yönelik eğitim
• Bireylere/ailelere yönelik
• Medyaya yönelik

• Sağlık sektörüne yönelik
• Sağlık çalışanlarına yönelik

• Aşı savunuculuğu
• Toplumsal işbirliği
• Aşı hizmetlerinde işbirliği
• Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi
• Topluma yönelik çalışmaların desteklenmesi
• Güvenilir bilgiye ulaşma
• Sağlık okuryazarlığı

• Aşı savunuculuğu
• Aşı tereddütü ile mücadele

• Yerli aşı üretimi
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Şekil 5.1 Çalışma sonucu geliştirilen önerilerin farklı sektörlere göre dağılımı.

AŞI SAVUNUCULUĞU

Üniversite

• Eğitim programları
• Aşı ile ilgili konuların kapsanması
• Topluma dayalı eğitim

Kaynaklar
139

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Chen, R.T. and B. Hibbs, Vaccine safety: current and
future challenges. Pediatric annals, 1998. 27(7): p. 445455.
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi.
2009/17, T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Omer, S.B., et al., Vaccine refusal, mandatory immunization, and the risks of vaccine-preventable diseases.
New England Journal of Medicine, 2009. 360(19): p.
1981-1988.
Chen, R.T. and F. DeStefano, Vaccine adverse events:
causal or coincidental? The lancet, 1998. 351(9103): p.
611-612.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, S.B., 3. Ulusal Aşı Çalıştayı, Çalıştay Raporu. 2018: Ankara.
Smith, P.J., S.Y. Chu, and L.E. Barker, Children who
have received no vaccines: who are they and where do
they live? Pediatrics, 2004. 114(1): p. 187-195.
Smith, P.J., et al., The association between having a medical home and vaccination coverage among children
eligible for the vaccines for children program. Pediatrics, 2005. 116(1): p. 130-139.
Salmon, D.A., et al., Factors associated with refusal
of childhood vaccines among parents of school-aged
children: a case-control study. Archives of pediatrics &
adolescent medicine, 2005. 159(5): p. 470-476.
Ma, K.K., et al., Influenza Vaccinations of Young Children Increased With Media Coverage in 2003. Pediatrics,
2006. 117(2): p. e157-e163.
Smith, P.J., et al., The association between intentional
delay of vaccine administration and timely childhood vaccination coverage. Public health reports, 2010.
125(4): p. 534-541.
Brunson, E.K., The impact of social networks on parents’ vaccination decisions. Pediatrics, 2013: p. peds.
2012-2452.
Dubé, E., et al., Determinants of parents’ decision to
vaccinate their children against rotavirus: results of
a longitudinal study. Health education research, 2012.
27(6): p. 1069-1080.
Smith, P.J., et al., Parental delay or refusal of vaccine
doses, childhood vaccination coverage at 24 months of

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

age, and the Health Belief Model. Public health reports,
2011. 126(2_suppl): p. 135-146.
Jones, A.M., et al., Parents’ source of vaccine information and impact on vaccine attitudes, beliefs, and nonmedical exemptions. Advances in preventive medicine,
2012. 2012.
Eskola, J., et al., How to deal with vaccine hesitancy?
Vaccine, 2015. 33(34): p. 4215-4217.
Armstrong, G.L., et al., The Economics of Routine Childhood Hepatitis A Immunization in the United States:
The Impact of Herd Immunity. Pediatrics, 2007. 119(1):
p. e22-e29.
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2019
17.02.2020]; Available from: https://dosyasb.saglik.gov.
tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0.
Enstitüsü, H.Ü.N.E., 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2019. 1.
Williams, I.T., et al., Interaction of socioeconomic status and provider practices as predictors of immunization coverage in Virginia children. Pediatrics, 1995.
96(3): p. 439-446.
Kuşçu, F., Kitle Bağışıklığı Ve Kızamık Herd Immunıty
And Measles.
Fine, P.E., Herd immunity: history, theory, practice. Epidemiologic reviews, 1993. 15(2): p. 265-302.
Salmon, D.A., et al., Health consequences of religious
and philosophical exemptions from immunization laws:
individual and societal risk of measles. Jama, 1999.
282(1): p. 47-53.
Feikin, D.R., et al., Individual and community risks of
measles and pertussis associated with personal exemptions to immunization. Jama, 2000. 284(24): p. 31453150.
Dabbagh, A., et al., Progress toward regional measles
elimination—worldwide, 2000–2016. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 2017. 66(42): p. 1148.
Kaufman, M., The American anti-vaccinationists and
their arguments. Bulletin of the History of Medicine,
1967. 41(5): p. 463-478.

140

Kaynaklar

26. Salmon, D.A., et al., Vaccine hesitancy: causes, consequences, and a call to action. Vaccine, 2015. 33: p.
D66-D71.
27. Organization, W.H. Report of the Sage Working Group
on Vaccine Hesitancy. 01 October 2014. in Available on:
http://www. who. int/immunization/sage/meetings/2014/
october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final. pdf [Last accessed: 2018, Dec 9].
28. Lo, N.C. and P.J. Hotez, Public health and economic
consequences of vaccine hesitancy for measles in the
United States. JAMA pediatrics, 2017. 171(9): p. 887892.
29. MacDonald, N.E., Vaccine hesitancy: Definition, scope
and determinants. Vaccine, 2015. 33(34): p. 4161-4164.
30. Dubé, E., et al., Understanding vaccine hesitancy in Canada: results of a consultation study by the Canadian
Immunization Research Network. PloS one, 2016. 11(6).
31. McClure, C.C., J.R. Cataldi, and S.T. O’Leary, Vaccine
hesitancy: where we are and where we are going. Clinical therapeutics, 2017. 39(8): p. 1550-1562.
32. Aker, A., Aşı karşıtlığı. Toplum ve Hekim, 2018. 33(3):
p. 175-186.
33. Broniatowski, D.A., K.M. Hilyard, and M. Dredze, Effective vaccine communication during the Disneyland
measles outbreak. Vaccine, 2016. 34(28): p. 3225-3228.
34. Jarrett, C., et al., Strategies for addressing vaccine hesitancy–A systematic review. Vaccine, 2015. 33(34): p.
4180-4190.
35. Eskiocak, M., Aşılanmama Aşılatmama ve Türkiye’de
“Aşı Reddi” Tartışmasına Kısa Bir Katkı. Toplum ve
Hekim, 2018. 33(3): p. 220-222.
36. DeStefano, F., Vaccines and autism: evidence does not
support a causal association. Clinical Pharmacology &
Therapeutics, 2007. 82(6): p. 756-759.
37. Honda, H., Y. Shimizu, and M. Rutter, No effect of MMR
withdrawal on the incidence of autism: a total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
2005. 46(6): p. 572-579.
38. Erdem, Ö., et al., Mop-Up Oral Polio Aşı Kampanyasında Aşıyı Reddetme Nedenleri: Bir Aile Sağlığı Merkezi
Deneyimi. Konuralp Tıp Dergisi, 2017. 9(1): p. 19-23.
39. Akbar, R. Ten threats to global health in 2019. Available
from: https://www.who.int/news-room/feature-stories/
ten-threats-to-global-health-in-2019.
40. Tafuri, S., et al., Addressing the anti-vaccination movement and the role of HCWs. Vaccine, 2014. 32(38): p.
4860-4865.
41. Attwell, K., et al., Recent vaccine mandates in the United States, Europe and Australia: a comparative study.
Vaccine, 2018. 36(48): p. 7377-7384.
42. Yang, Y.T. and D.R. Reiss, French mandatory vaccine
policy. Vaccine, 2018. 36(11): p. 1323.
43. Bozzola, E., et al., Mandatory vaccinations in European
countries, undocumented information, false news and

44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

the impact on vaccination uptake: the position of the
Italian pediatric society. Italian journal of pediatrics,
2018. 44(1): p. 67.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, in 1489. 06.05.1930, Resmi Gazete.
Çocuk Koruma Kanunu, in 25879. 2005, Resmi Gazete.
T. C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, in 2014/22611. 2015,
2014/22611: 2014/22611.
Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077
Başvuru Numaralı Kararı, in 29869. 2016, Resmi Gazete.
Saltık A, B.Y., Anayasa Mahkemesi’nin Aşı Reddini
Anayasaya Uygun Bulan Kararının Sağlık Hukuku
Açısından İrdelemesi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri
Kongresi 29 Kasım- 1 Aralık 2018, Ankara, 2018. Tam
metin bildiri ktabı: p. 1558-1572.
Kurumu, T.D. Güncel Türkçe Sözlük. 28.08.2018];
Available from: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b850774d80fe7.15913104.
Oxford British & World English Dictionary.
28.08.2018]; Available from: https://en.oxforddictionaries.com/definition/child.
UNICEF. Çocuk haklarına dair sözleşme. 1989
28.08.2018]; Available from: https://www.unicef.org/
turkey/crc/_cr23a.html.
Türk Ceza Kanunu, in 25611. 2004, Resmi Gazete.
Türk Medeni KAnunu, in 24607. Resmi Gazete.
P, A., Centuries of Childhood: A Social History of Family Life: Trans. from the French. 1962: Vintage Books.
Newman, D.M. and E. Grauerholz, Sociology of families. 2nd ed ed. 2002, Thousand Oaks, Calif: Pine Forge
Press.
Bumin, K., Batı’da devlet ve çocuk. 2013: Çizgi Kitabevi.
Kümbetoğlu, B., Sosyoloji ve antropolojide neteliksel
yöntem ve araştırma. 2005, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Koçak, A. and A. Özgür, İçerik analizi çalışmalarında
örneklem sorunu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Akademik Dergisi, 2006. 4(3): p. 21-28.
Şahin, A.E., Eğitim araştırmalarında delphi tekniği ve
kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001. 20(20): p. 215-220.
Çapanoğlu, E., Sağlık Çalışanı ve Ebeveyn Perspektifinden Çocukluk Çağı Aşılarının Reddi Niteliksel Bir
Araştırma. 2018, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Dáňová, J., et al., Factors associated with parental refusal of routine vaccination in the Czech Republic. Central
European journal of public health, 2015. 23(4): p. 321323.
Glanz, J.M., et al., Web-based social media intervention
to increase vaccine acceptance: a randomized controlled trial. Pediatrics, 2017. 140(6): p. e20171117.

Kaynaklar

63. Covolo, L., et al., What arguments on vaccinations run
through YouTube videos in Italy? A content analysis.
Human vaccines & immunotherapeutics, 2017. 13(7): p.
1693-1699.
64. Cataldi, J.R., A.F. Dempsey, and S.T. O’Leary, Measles,
the media, and MMR: Impact of the 2014–15 measles
outbreak. Vaccine, 2016. 34(50): p. 6375-6380.
65. Daley, M.F., et al., Addressing parents’ vaccine concerns: A randomized trial of a social media intervention.
American journal of preventive medicine, 2018. 55(1):
p. 44-54.
66. Mus, M., et al., What do health consumers want to know
about childhood vaccination? An evaluation of data from
an Australian medicines call centre. Australian and New
Zealand journal of public health, 2017. 41(1): p. 74-79.
67. Jama, A., et al., Perspectives on the measles, mumps
and rubella vaccination among Somali mothers in Stockholm. International journal of environmental research
and public health, 2018. 15(11): p. 2428.
68. Tho, S.L.N., et al., Vaccination against serogroup B
Neisseria meningitidis: Perceptions and attitudes of parents. Vaccine, 2015. 33(30): p. 3463-3470.
69. Aharon, A.A., et al., Parents with high levels of communicative and critical health literacy are less likely to
vaccinate their children. Patient education and counseling, 2017. 100(4): p. 768-775.
70. Amit, A.A., et al., Social-economic-demographic differences in reasons not to comply in time with routine childhood vaccinations. Harefuah, 2018. 157(1): p. 16-20.
71. Anello, P., et al., Socioeconomic factors influencing
childhood vaccination in two northern Italian regions.
Vaccine, 2017. 35(36): p. 4673-4680.
72. Hegde, S., et al., Neighbourhood influence on the fourth
dose of diphtheria-tetanus-pertussis vaccination. Public
health, 2019. 167: p. 41-49.
73. Kempe, A., et al., Physician response to parental requests to spread out the recommended vaccine schedule.
Pediatrics, 2015. 135(4): p. 666-677.
74. Costa-Pinto, J.C., et al., Parental Immunisation Needs
and Attitudes Survey in paediatric hospital clinics and
community maternal and child health centres in Melbourne, Australia. Journal of paediatrics and child health, 2018. 54(5): p. 522-529.
75. Attwell, K., et al., Vaccine rejecting parents’ engagement
with expert systems that inform vaccination programs.
Journal of Bioethical Inquiry, 2017. 14(1): p. 65-76.
76. Corben, P. and J. Leask, Vaccination hesitancy in the
antenatal period: a cross-sectional survey. BMC public
health, 2018. 18(1): p. 566.
77. Betsch, C., et al., How baby’s first shot determines the
development of maternal attitudes towards vaccination.
Vaccine, 2018. 36(21): p. 3018-3026.
78. Gilkey, M.B., et al., Vaccination confidence and parental refusal/delay of early childhood vaccines. PloS one,
2016. 11(7).

141

79. Zerbo, O., et al., Vaccination patterns in children after
autism spectrum disorder diagnosis and in their younger siblings. JAMA pediatrics, 2018. 172(5): p. 469475.
80. Biasio, L.R., Vaccine hesitancy and health literacy. Human vaccines & immunotherapeutics, 2017. 13(3): p.
701.
81. Wang, X., et al., The effect of vaccine literacy on parental trust and intention to vaccinate after a major vaccine
scandal. Journal of health communication, 2018. 23(5):
p. 413-421.
82. Brelsford, D., et al., Which interventions are effective in
managing parental vaccine refusal? 2017.
83. Karthigesu, S.P., J.S. Chisholm, and D.A. Coall, Do
grandparents influence parents’ decision to vaccinate their children? A systematic review. Vaccine, 2018.
36(49): p. 7456-7462.
84. Fefferman, N.H. and E.N. Naumova, Dangers of vaccine refusal near the herd immunity threshold: a modelling study. The Lancet Infectious Diseases, 2015. 15(8):
p. 922-926.
85. Dubé, E., et al., Measuring vaccine acceptance among
Canadian parents: A survey of the Canadian Immunization Research Network. Vaccine, 2018. 36(4): p. 545552.
86. Dubé, E., et al., “Nature does things well, why should
we interfere?” Vaccine hesitancy among mothers. Qualitative Health Research, 2016. 26(3): p. 411-425.
87. Jones, M.U., et al., The Impact of Vaccine Refusal on
Physician Office Visits During the Subsequent 12 Months. Military medicine, 2017. 182(9-10): p. e1810-e1815.
88. Kaufman, J., et al., Face-to-face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination. Cochrane Database of Systematic Reviews,
2018(5).
89. Hamama-Raz, Y., E. Ginossar-David, and M. Ben-Ezra, Parental regret regarding children’s vaccines—The
correlation between anticipated regret, altruism, coping
strategies and attitudes toward vaccines. Israel journal
of health policy research, 2016. 5(1): p. 55.
90. Palanisamy, B., V. Gopichandran, and K. Kosalram, Social capital, trust in health information, and acceptance of Measles–Rubella vaccination campaign in Tamil
Nadu: A case–control study. Journal of postgraduate
medicine, 2018. 64(4): p. 212.
91. Périnet, S., et al., Delayed measles vaccination of toddlers in Canada: Associated socio-demographic factors
and parental knowledge, attitudes and beliefs. Human
vaccines & immunotherapeutics, 2018. 14(4): p. 868874.
92. Sun, X., et al., The role of severity perceptions and beliefs in natural infections in Shanghai parents’ vaccine
decision-making: a qualitative study. BMC public health, 2018. 18(1): p. 813.

142

Kaynaklar

93. Topçu, S., et al., Evaluation of childhood vaccine refusal
and hesitancy intentions in Turkey. The Indian Journal
of Pediatrics, 2019. 86(1): p. 38-43.
94. Özceylan, G., D. Toprak, and E.S. Esen, Vaccine rejection and hesitation in Turkey. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2020: p. 1-6.
95. Burghouts, J., et al., Childhood vaccine acceptance and
refusal among Warao Amerindian Caregivers in Venezuela; A qualitative approach. PloS one, 2017. 12(1).
96. Frew, P.M., et al., Changes in childhood immunization
decisions in the United States: Results from 2012 &
2014 National Parental Surveys. Vaccine, 2016. 34(46):
p. 5689-5696.
97. Tonguç, E. Hekim Ceyhun Atuf Kansu. Available from:
https://portreler.fisek.org.tr/hekim-ceyhun-atuf-kansu/.
98. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlğı Genel Müdürlüğü,
Aşının Yararları. Available from: https://asi.saglik.gov.
tr/genel-bilgiler/27-aşının-yararları.html.
99. Lieu, T.A., et al., Geographic clusters in underimmunization and vaccine refusal. Pediatrics, 2015. 135(2): p.
280-289.
100.McIntosh, E.D.G., et al., Vaccine hesitancy and refusal.
The Journal of pediatrics, 2016. 175: p. 248-249. e1.
101.Salmon, D.A., et al., Factors associated with refusal
of childhood vaccines among parents of school-aged
children: a case-control study. Archives of pediatrics &
adolescent medicine, 2005. 159(5): p. 470-476.
102.Karagöz, Y. and İ. Kösterelioğlu, İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008(21).
103.Tutuk, A., D. Al, and S. Doğan, Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002. 6(2): p.
36-41.
104.Yiğit, R. and M.E. Deniz, Polislerin İletişim Becerilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Empatik Eğilimlerine Göre İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi: p. 67.
105.Tiryaki Şen, H., F. Taşkın Yılmaz, and Ö. Pekşen Ünüvar, Hizmet İçi Eğitim Hemşirelerinin İletişim Beceri
Düzeyleri. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri
Hemsireleri Dernegi, 2013. 4(1).
106.Makoul, G., Communication skills education in medical
school and beyond. Jama, 2003. 289(1): p. 93-93.
107.Kurtz, S., et al., Marrying content and process in clinical method teaching: enhancing the Calgary–Cambridge guides. Academic Medicine, 2003. 78(8): p. 802-809.
108.Cawkwell, P.B. and D. Oshinsky, Storytelling in the
context of vaccine refusal: a strategy to improve communication and immunisation. Medical humanities,
2016. 42(1): p. 31-35.
109.Berry, N.J., et al., When parents won’t vaccinate their
children: a qualitative investigation of australian pri-

mary care providers’ experiences. BMC pediatrics,
2017. 17(1): p. 19.
110. Philpott, S.E., et al., Clinical trainees’ responses to
parents who question evidence-based recommendations. Patient education and counseling, 2017. 100(9): p.
1701-1708.
111. Henrikson, N.B., et al., Physician communication training and parental vaccine hesitancy: a randomized trial. Pediatrics, 2015. 136(1): p. 70-79.
112. Hobson, C., et al., A preliminary prospective study:
Could the labeling of a health-care message on a consumer product limit forgetfulness in parents confronted
with immunization? Archives de Pédiatrie, 2019. 26(2):
p. 65-70.
113. Sadaf, A., et al., A systematic review of interventions for
reducing parental vaccine refusal and vaccine hesitancy. Vaccine, 2013. 31(40): p. 4293-4304.
114. Mohanty, S., et al., Vaccine hesitancy in pediatric primary care practices. Qualitative health research, 2018.
28(13): p. 2071-2080.
115. Halsey, N.A., Reflections of a Vaccinologist: Lessons learned about what we can do to improve trust in vaccines
and vaccine programs. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, 2017. 6(1): p. 3-8.
116. Vecchio, A.L., et al., Determinants of low measles vaccination coverage in children living in an endemic area.
European journal of pediatrics, 2019. 178(2): p. 243251.
117. Robison, S.G. and A.W. Osborn, The concordance of parent and child immunization. Pediatrics, 2017. 139(5): p.
e20162883.
118. Aydoğan, S. and S. Metintaş, Türkiye’ye Gelen Dış Göç
ve Sağlığa Etkileri. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama
ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2017. 2(2):
p. 37-45.
119. Wilińska, M. and M. Warakomska, Parents avoiding
child vaccination in the neonatal period-an analysis of
attitudes. Developmental period medicine, 2018. 22(4):
p. 315-322.
120.Nicoli, F. and V. Appay, Immunological considerations
regarding parental concerns on pediatric immunizations. Vaccine, 2017. 35(23): p. 3012-3019.
121.Ren, J., et al., The demographics of vaccine hesitancy in
Shanghai, China. PloS one, 2018. 13(12).
122.Oku, A., et al., Communication strategies to promote the
uptake of childhood vaccination in Nigeria: a systematic map. Global health action, 2016. 9(1): p. 30337.
123.Weiss, C., D. Schröpfer, and S. Merten, Parental attitudes towards measles vaccination in the canton of Aargau, Switzerland: a latent class analysis. BMC infectious diseases, 2016. 16(1): p. 400.
124.Burton, T., et al., Parental refusal for treatments, procedures, and vaccines in the newborn nursery. Advances
in pediatrics, 2018. 65(1): p. 89-104.

Ekler
143

Ek 1: İçerik Analizi İçin Kayıt Formu
Veri toplama standartları
1. Veri toplanırken Google Chrome intrenet tarayıcısı kullanılacak.
2. Araştırmacılar aynı arama kelimelerini kullanarak tarama yapacak. (örnek: hürriyet aşı zorunluluğu, sabah aşı zorunluluğu...).
3. Aramalarda yıl bazlı arama özelliği kullanılacak. (Google - Search - Advanced Search).
4. Veri toplama işleminin hangi tarihler arasında gerçekleştiği (başlangıç ve bitiş tarihleri) yapıldığı not edilecek.
5. Taramanın iki dönemden birisini içerecek (bebeklik çağı ya da dönemi; çocukluk çağı ya da
dönemi)
6. Farklı anahtar kelimelerle arama yapılacak
Değişken listesi:
• Anahtar kelime*
• Gazete adı
• Aşı ile ilgili görüş
• Görüş sahibi
• Haber kelime sayısı
• Görsel olma durumu
• Haber tarihi
• Haberin erişim adresi

*Anahtar kelimeler
Aşı
Karşıtlığı
Mecburiyeti,
Reddi,
Yaptırmama
Aşı Yaptırma Sorumluluğu
Zorunluluğu,

Aşıda

AYMD

Cıva,
Rıza
Şaibe ya da Şüphe,
Tehlike ya da Tehlikeli İçerik,
Yan etki
Zararlı etki
Zorlama,
(Aşı Yaptırmaya Mecbur Değilim),
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Ek 2: Odak Grup Görüşme Formu
5 yaş altı çocuğu olan anne-babalar arasından farklı deneyimler, öneriler ve düşünceler bildirenler ile yapılacaktır.
Odak grubu yöneten:
Tarih ve başlama-bitiş saati:
Yer:

Giriş ve Tanışma:
Görüşmecinin kendini tanıtması, daveti kabul ettikleri için katılımcılara teşekkür ederek, her
bir katılımcının adının, nerede yaşadıklarının, yaş ve eğitimleri ile nerede çalıştıkları bilgisinin
alınmasını içeren tanışma aşamasının gerçekleştirilmesi.
Odak gruba katılanların
No

Yaş

Eğitim

Meslek

Çalıştığı Yer

1
2
3
4
5
6
7

• 5 yaş altı çocukların aşılanmaları konusunda konuşmak istiyoruz.
• Aşı, çocuk aşısı deyince aklınıza ne geliyor? Aşılama ne sağlar?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının yol açtığı olumsuz durumlar/hikayeler, etrafınızda gördüğünüz
oldu mu?
• 5 yaş altı çocukların aşılarının yapılması kimin sorumluluğundadır?
— Devlet, Doktorlar, Anne-babalar
• Aşı hizmetlerini kamu sağlık kurumları mı yoksa özel sağlık kurumları mı sunmalıdır? Neden?
• Etrafınızda çocuklarına aşı yaptırmayan var mı?
• Anne-babalar çocuklarına aşı yaptırmak istemezler ise ne yapmak lazım?
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Ek 3: Derinlemesine Görüşme Formu
5 yaş altı çocuğu olan anne-babalar ile gerçekleştirilecek derinlemesine görüşmelerde kullanılacaktır.

Genel Giriş
• Sizi biraz tanıyabilir miyim? -Kaç yaşındasınız, nerede doğdunuz, anne-babanız, kardeşleriniz- biraz anlatır mısınız?
• Eğitim durumunuz nedir, kaç yaşına kadar eğitime devam ettiniz, eğitimden ayrılma nedeniniz ne idi? Eğitiminize devam etmek ister miydiniz? Neden?
• Eşinizin eğitim durumu nedir? Ne iş yapar?
• Sağlık güvenceniz var mı?
• Özel sağlık sigortanız var mı?

Çocuğun Sağlığına İlişkin Kararlar
• Ailenizin sağlık hizmet gereksinimi olduğunda ilk nereye başvuru yapıyorsunuz?
• Aile hekiminiz var mı? Ne sıklıkla başvurursunuz?
• Çocuğunuzu düzenli takip ettirdiğiniz (gelişimi, hastalıklar gibi) bir doktor ve sağlık kurumu
var mı?
• Özel/kamu sağlık hizmetleri konusunda özellikle çocuğunuzun sağlığı sözkonusu olduğunda ilk tercihiniz neresi oluyor, bunun nedenleri nedir?
• Çocuk sağlığı, hastalıkları konusunda bilgileri nereden ve nasıl ediniyorsunuz? Arkadaşlar,
radyo-televizyon, sosyal medya, aile, akrabalar, etraftan görüp duyduklarınız tüm bunları
düşündüğünüzde en çok hangisi sizin için bilgi sağlayıcı oldu?

Aşılar
•
•
•
•
•
•

Genel olarak aşı, özel olarak çocuk aşıların gerekliliği konusunda ne düşünüyorsunuz?
Bu düşünceleriniz nasıl oluştu?
Çocuğunuzun aşıları için özel/kamu tercihiniz var mı?
Çocuğunuzun aşılarını düzenli yaptırabiliyor musunuz?
Aşılar ile ilgili olarak doktorunuz sizi bilgilendiriyor mu?
Aşı yaptırmaya bağlı olumsuzluklar yaşadınız mı? Evet ise anlatır mısınız?

Aşı Kararı
• Çocuğun aşılatılıp aşılatılmayacağına sizce kim karar vermeli, örneğin yasal düzenlemeler,
Sağlık Bakanlığı, anne-babalar?
• Çocukların aşılanması, konunun önemi ve içerdiği olası riskler konusunda kim/neresi sizi
bilgilendirmeli? Bu konuda en çok kime/nereye güvenirsiniz?
• Sizce anne babaların çocuğunu aşılatmak istememesinin nedenleri neler olabilir?
• Sizce anne babaların çocuğunu aşılatmak istememesinin sonuçları/etkileri neler olabilir?
• Sizce aşı reddini engellemek için nasıl önlemler alınabilir? (eğitim, para cezası, hapis, zorla
aşı yapma vb.)
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Ek 4: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Bu görüşme formu kamuda sağlık hizmet sunumunda görev yapan doktor, ebe, hemşire ve aile
sağlığı elemanları için kullanılacaktır.

Genel Giriş
•
•
•
•
•

•
•
•

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyim?
Kaç yıldır meslektesiniz?
Ne kadar süredir bu şehirde çalışıyorsunuz?
Tüm çalışma hayatınızı dikkate alarak 5 yaş altı çocuk aşılarının uygulanmasına ilişkin ülkemizdeki durumu değerlendirebilir misiniz?
Bu şehirdeki çalışma sürenizi dikkate alarak buraya özgü bir farklılık var mı? Kır-kent, aile
büyüklüğü ve aile yoksulluğuna, etnik gruplara göre ya da belirli ilçe/köylere göre değerlendirmeniz değişir mi?
Uygulanma oranına ilişkin belirli bir yüzde vermenizi istesem?
Gözlemlerinize ve mesleki deneyimlerinize dayanarak son yıllarda aşı reddine ilişkin yeni
bir durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizin deneyimlerinize göre bu durumun nedenleri ne olabilir?

5 yaş altı çocuk aşılarının ret nedenleri
• 5 yaş altı çocuk aşılarının ret nedenleri neler olabilir? Biraz anlatır mısınız? (Görüşmeci kolaylaştıcı olarak gerekmesi halinde sosyal, ekonomik, medya, hizmete erişim, kültürel,
psikolojik, dini gibi nedenleri ek soru halinde sorabilir)
• 5 yaş altı çocuk aşılarının ret nedenleri aile temelinde farklılaşıyor mu? (Görüşmeci gerekmesi halinde ailenin ekonomik durumu, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, göç ve etnik nedenler, çocuğun değerine ilişkin kolaylaştırıcı sorular sorabilir)

5 yaş altı çocuk aşı reddinin sonuçları
• 5 yaş altı çocuk aşılarının ret edilmesinin olumlu sonuçları olabilir mi, varsa nelerdir?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının ret edilmesinin olumsuz sonuçları olabilir mi, nelerdir? (çocuk
için, aile için, toplum için gibi ayrıntılayıcı sorular eklenebilir)

Önlemek için ne/neler yapılabilir?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının ret konusunun bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının reddi konusunda sağlık hizmet sunucularının rolü var mı? Var ise
neler olabilir?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının reddinin önlenmesinde sağlık kurumlarının rolü var mı? Olmalı
mı? Var ise neler olabilir?
• 5 yaş altı çocuk aşılarının reddi konusunun önlenmesi ve farkındalığın artırılması için neler
yapılabilir?
• Karar vericiler
• Kanaat önderleri
• Medya
• Ebeveynler
• Sağlık çalışanları
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Ek 5: Delphi 1. Tur Fomu
Delphi Paneli 1. Tur Formu
(Not: Bu form Google Form aracılığıyla elektronik olarak hazırlanarak gönüllü olan katılımcılara epostaları aracılığıyla gönderilmiştir.)

Değerli Meslektaşım,
Sağlık Sosyal Yardım Vakfı tarafından farklı aktörlerin deneyimleri ile Türkiye’de beş yaş altı
çocuk aşılarına yönelik aşı karşıtlığının açıklayabilmek içidüzenlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu Etik Komisyonun 19.02.2019 tarih ve 35853172 sayılı yazıları ile etik açıdan uygun
bulunan çalışmanın bir parçası olarak uzman görüşlerinin alınacağı Delphi paneline katılmayı
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu Delphi çalışmasına özellikle çocukluk dönemi aşıları ile ilgili değişik kurum ve düzeylerde çalışan sağlık profesyonelleri katılmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde linkte yer alan formu kullanarak üç açık uçlu soruyu ………. tarihine kadar yanıtlanmanız beklenmektedir. Daha
sonraki turlarda belirtilen görüşler listelenerek katılım düzeyinizi belirtmeniz beklenecektir.
Çalışmada e-posta adresiniz sadece veri toplama sürecinde Delphi panelinin diğer turlarını
izleyebilmek için alınmaktadır, başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. Çalışmada veriler analiz için anonim hale getirilerek işlenecektir.
Bu kapsamda belirtiğiniz görüşler çalışmanın başarı ile tamamlanması için çok değerlidir.
Katkınız için tekrar teşekkür ederiz.

Tanımlayıcı bilgiler
•
•
•
•
•

Eposta adresi
Meslek
Eğitim durumu
Çalışma deneyiminiz Kurum/ görev/ süre
Çocukluk aşıları ile ilgili aktif olarak çalıştığınız yerler/yaptığınız çalışmalar

Araştırma Soruları:
1. Sizce Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı” ile ilgili sorunlar nelerdir?
2. Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı”nın sizce nedenleri nelerdir?
3. Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı”nın azaltılmasına yönelik neler yapılabilir?
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Ek 6: Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyon İzni
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Ek 7: İl Sağlık Müdürlüğü İzni
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Ek 8: Ek Tablolar
Ek Tablo 1 Delphi paneli birinci turda Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı” ile ilgili sorunlar nelerdir?” sorusuna
verilen yanıtlar
Bilgi
Aşı içeriği ile ilgili yanlış bilgiler
Aşı ile ilgili sosyal medya, görsel ve yazılı medyadaki aşı karşıtı ifadeler
Aşı ile ilgili sosyal medya, görsel ve yazılı medyadaki yanlış yönlendirme/bilgilendirme ve tedirgin edici yayınlar
Aşı sonrası istenmeyen etkiler konusunda yanlış bilgiler
Toplum liderlerinin açıklamaları
İnanç
Aşı ile ilgili birtakım dini ve inanış ile ilgili gerekçeler
Dinsel hurafeler
Sağlık Alanı ve Çalışanları
Sağlık çalışanlarından bilgiye ulaşmakta yaşanan engeller
Sağlık çalışanlarının bilgilendirmede yanlış yorumlar yapması
Aşının yararlarından çok yan etkileri üzerinde durulması
Aşı karşıtı olan ve hastaları bu yönde bilgilendiren hekim/sağlık personelleri ve akademisyenler (akademik bariyerler)
Aşının hem birey hem de toplum üzerindeki olumlu etkilerinin tarihsel gelişim çerçevesinde nereden hangi noktaya geldiğini
tam ve düzgün bir şekilde aktaramamak
Birinci basamağın tedavi edici hekimliğe evirilmesiyle aşı ile ilgili kişilere yeterince vakit ayrılmaması
Sağlık çalışanlarının birinci basamakta aşı tereddütlerini gidermede aktif süreç yürütememeleri
Aşı ile ilgili birtakım dini ve inanış ile ilgili gerekçelere karşı ikna edici savlar geliştirilmemesi
Eğitim Alanı
Aşı ile ilgili öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yeterli bilgi sahibi olmamaları
Velilerin ve öğrencilerin eğitimciler tarafından yeterince bilgilendirilmemesi
Velilere ve öğrencilere eğitimciler tarafından yanlış, bilimsel dayanağı olmayan ya da panik yaratan bilgiler verilmesi
Yönetsel/Hukuksal
Sağlık Bakanlığı’nın aşının elzemliği konusunda aktif hareket etmemesi
Medya üzerinden bilimsel olmayan açıklama ve tartışmalara Sağlık Bakanlığı’nın yaptırımının olmaması
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Uzmanlık derneklerinin ve TTB’nin medya ayağında aşıyı destekleyici uzmanlar/hekimler konusunda sessiz/pasif kalmaları
Aşı yaptırmamanın bir yaptırımının olmayışı
Aşı yaptırmama ile ilgili alınmış hukuksal süreç sonuçları
Ebeveyler/Aile
Aşı içeriğine karşı tereddüt/şüphe
Aşıların içerdiği adjuvanlara karşı tereddüt
Aşının yurt dışından gelmesi
Aşıların tamamen ticari amaçlı olduğunun düşünülmesi
Ailelerin aşı yan etkilerinden korkması
Aşıların fertiliteyi bozabileceği endişesi
Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği/ yetersiz bilgi
Medya okur-yazarlığında eksiklik
Sağlık sistemine güvensizlik
Aşılara güvensizlik
Ailelerin aşı yaptırmadan kaçınması için çevrelerinde de bu konuda propoganda yapmaları
Eğitimsizlik
Aşının içeriğinin ve yapılmasındaki amacın tam olarak anlaşılmaması
Okumaya üşenmek, dinlemede sabırsızlık, tahammülsüzlük
Diğer
Giderek artan sayıda aşı karşıtlığı/aşı yaptırmama eğilimi
Son yıllarda artan göç
Aşı Tereddütünün Etkileri/Sonuçları
Aşı ile önlenebilir hastalıkların artması
Aşı kapsayıcılık oranını aşağı doğru çekilmesi
ASM’lerde aşı reddi olan ailelerin peşinden koşulması
Sağlık harcamalarını artırması
Duyarlı nüfus artması (çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız bırakması)
Aşı yapılmayan çocukların kamusal ortamda diğer çocukların hayatını tehdit etmesi
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Ek Tablo 2 Delphi paneli birinci turda Türkiye’de “Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı”nın sizce nedenleri
nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar
Bilgi ve bilgiye ulaşma
Bilgi kirliliği
Entel kaygılar
Sosyal ağlarda/medyada paylaşılan yanlış bilgiler ve yönlendirmeler
Aşı ile ilgili sosyal medya, görsel ve yazılı medyadaki yanlış yönlendirme/bilgilendirme ve tedirgin edici yayınlar/haberler
Kamuoyunda aşı aleyhinde dolaşan bilgiler
Medyada aşıya saldırarak, kamuoyuna aykırı çıkışlar yaparak reyting elde etme
Medya üzerinden bilimsel olmayan kişisel yorumlarla ilerleyen açıklamalar
Aşı sonrası istenmeyen etkilerin abartılması
Aşı ile önlenebilen hastalıkların öneminin/ciddiyetinin bilinmemesi
Aşı ile önlenebilir hastalıkların olası etkilerinin tam anlatılamaması
Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği
Medya okur yazarlığında eksiklik
Sağlık okur-yazarlığı eksikliği
Bilginin insanlara çok kolayca ulaşması
İnsanların bilgiye ulaşmak için uğraşmayıp hazır bilgiyi kullanması
Hazır bilgiyi kullanan insanlara dini ve siyasi grupların çok ciddi yön verebilmesi
Aşı ve üretim
Aşıların ülkemizde üretilmemesi
Aşı içeriği
Ülkemizde içeriğinin araştırıldığı laboratuvarlar olmaması
İlaç şirketleri hakkındaki teoriler ve ticari çıkarları için aşı pazarladığının düşünülmesi
Aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu söylentileri
Kısırlık yapıyor söylentileri
Otizme yol açtığı söylentileri
Ağır metal içerdiği bilgisi
Aşıdaki civa oranının fazla olduğu söylentisi
Aşı yan etkileri
Biyolojik silah gibi düşünceler
İnanç ve tutumlar
Toplumda bulunan genel güvensizlik (kimsenin söylediğine güven kalmaması)
Sağlık sistemine güvensizlik
Aykırı fikirlere daha çok inanma eğilimi
Çocukluk çağı hastalıklarının mutlaka geçirilmesi gerektiğine inanılması
Aşıya olan güvenin düşmesi
Aşının içeriğine güvenmeme
Aşıların etkisi konusunda endişe
Dini çekinceler/nedenler (domuz ürünleri vs. helal olmayan içerik olduğu)
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Dinin kötüye kullanımı
Cemaat hocalarından icazet alma
Yönetim
Sağlık Bakanlığı’nın umursamaz tavrı
Sağlık Bakanlığı’nın hasta haklarını abartması (hastaları şımartması)
Yöneticilerin aşıya olan güveninin düşük olması
Uzmanlık derneklerinin ve TTB’nin medya ayağında aşıyı destekleyici uzmanlar/hekimler konusunda sessiz/pasif kalmaları
Hukuk
Anayasa Mahkemesinin verdiği karar
Hukuki düzenlemelerde eksiklikler
Sağlık Çalışanları
Aşı içerikleri hakkında doğru bilgilerin topluma ve bazı akademisyenlere ulaştırılamaması
Sağlık çalışanlarının aşılara yeterince güvenmemesi
İnternette, sağlık çalışanlarının yanlış bilgilendirmesi
Aşı karşıtı olan ve hastaları bu yönde bilgilendiren hekim/sağlık personelleri ve akademisyenler (akademik bariyerler)
Aşıların önemi ve yan etkileri konusunda bilgilendirmede eksiklik
Hasta hekim iletişiminde yaşanan sorunlar
Toplumun güvenini kazanmış kişilerin sosyal medya ve TV üzerinden yanlış açıklamalar yapması
Populist tıp adamları
Aşı ile ilgili gelen soruları tereddütlü cevaplayan sağlık personeli
Aşı ile ilgili birtakım dini ve inanış ile ilgili gerekçelere karşı ikna edici savlar geliştirilmemesi
Aşının hem birey hem de toplum üzerindeki olumlu etkilerinin tarihsel gelişim çerçevesinde nereden hangi noktaya
geldiğini tam ve düzgün bir şekilde aktaramamak
Aşının yararlarından çok yan etkileri üzerinde durulması
Eğitim Alanı
Aşı ile ilgili öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yeterli bilgi sahibi olmamaları
Velilerin ve öğrencilerin eğitimciler tarafından yeterince bilgilendirilmemesi
Velilere ve öğrencilere eğitimciler tarafından yanlış, bilimsel dayanağı olmayan ya da panik yaratan bilgiler verilmesi
Ebeveyn/Aile
Ebeveynlerde aşı ile önlenebilir hastalıklarla ilgili risk algısı düşüklüğü
Aşı tereddütü ve karşıtlığı konusunda giderek artan trend
Eğitimsizlik
Çocuk sağlığı işin içine girince ailelerde en ufak bir tereddütün bile kafa karıştırıcı etkisinin olması
Etrafta olumsuz deneyim yaşamış birinin olması
Sağlık Alanında Yaşanan Gelişim
Aşı ile korunabilir hastalıkların yakın tehlike olmaktan çıkmış olması
Ülkemizde bu hastalıkların sıklığının düşük olması
Toplumun aşının olmadığı dönemlerdeki hastalıklarla karşılaşmamış olmaları
Diğer
Tereddütle ilgili ölçümler henüz yetersiz boyutta olup bu konuda bilimsel çalışmalara ihtiyaç olması

154 Ekler   Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

Ek Tablo 3 Delphi paneli birinci turda Türkiye’de “Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı”nın azaltılmasına yönelik
neler yapılabilir?” sorusuna verilen yanıtlar
Bireylere/Ailelere Yönelik Eğitim
Topluma yönelik eğitimler
Küçük gruplar halinde aile eğitimleri
Aile hekimliğinde çalışanlarının birebir ebeveynlere aşı öncesi eğitim uygulaması
Toplumun aşı ile ilgili konularda sağlık-okur yazarlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması
Bireysel bağışıklık yerine toplumsal bağışıklığın öneminin anlatılması
Toplumsal farkındalığın artırılması için medya ve konu ile ilgili çalışan kurum-kuruluş- akademisyenler toplumun her
kesimine ulaşabilecek eğitimler
Topluma dönük davranış değişikliğini hedefleyen yeni iletişim stratejileri geliştirmek dahil yeni bir yaklaşımların uygulanması
Aşı ile ilgili uzman düzeyinde topluma bilgilendirme yapılması
Küçük yaşlardan itibaren eğitim sistemine aşı, tarihsel gelişimi ve faydaları ile ilgili konuların dahil edilerek konuya vakıf
eğitimciler tarafından aktarılması
Aşı içeriğinin açık bir şekilde açıklanması
Olası yan etkileri ve risklerinin halkın anlayacağı şekilde anlatılması
Gebelikten itibaren ebeveynlere çocukluk çağı aşılarına yönelik eğitimler yapılması
C.A.S.E yaklaşımı hastalar üzerinde uygulanmalı
Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik Eylemler
Sağlık çalışanlarına (ASM ve TSM) yönelik aşı ile ilgili sürekli eğitim çalışmaları
Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi programlarında konuya daha fazla yer verilmesi
Kadın doğum ve çocuk uzmanlarından destek ve yönlendirme sağlanması
Sağlık çalışanlarının aşı reddi ile karşılaştıklarında aile ile nasıl bir iletişim kuracaklarının öğretilerek kapasitelerinin
artırılması
Hekim ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile iyi bir iletişim kurması
Hekim ve sağlık çalışanlarının güven sağlaması
Hastanın hekime kaybettiği güvenin yeniden kazandırılması
Sağlık çalışanlarının güven unsuru olarak bilgili olması
Medya-İletişim
Kamu spotu gibi eğitici materyal oluşturulması
Spotlarda mutlaka aşı ile önlenebilir hastalıkların sonuçlarının video ve görseller kullanılarak belirtilmesi
Ülkemizdeki popüler ve güvenilir ünlülerle (Örneğin Türkan Şoray; Cem Yılmaz) kamu spotları yapılması
Görsel iletişim öğelerini üst düzeyde içeren materyallerin hazırlanarak kamu spotu vs olarak sunulması
Çocuk felci sekeli olan ünlülerin (Edip Akbayram gibi) televizyonlara çıkarılması
Aşı ile ilgili çalışan doktorlardan ya da hocalarımızdan temsilcilerin tartışma programlarına çıkarak örneğin Canan Karatay
ile tartışması
Görsel videolar, broşürler hazırlamalı ve tüm ülkede yaygınlık sağlanmalı
Ünlü-popüler kişilerin olumlayıcı açıklamalar yapması
Aşı ile şimdiye kadar aşılan enfeksiyonların kamu spotu şeklinde etkileyici bir reklamla halka ulaşması
Toplumun anlayabileceği şekilde hazırlanan web siteleri
Birkaç dizide aşı yaptırmamış ve ciddi enfeksiyona yakalanmış çocuk içerikli bölümler işlenebilir
Aşıların geçmişteki başarılarının anlatılması
Aşı ile korunabilen hastalıklara yakalanan ve komplikasyon nedeniyle tedavi gören çocukların görsel olarak kullanılması
Toplumsal bağışıklık kavramı medya ve politikalar düzeyinde daha fazla vurgulanması ve önemi anlatılmalı
Sosyal medya başta olmak üzere görsel medyada bilinçlendirmeye yönelik programlar yapılmalı
Kitle iletişim araçlarının kullanılması
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Sosyal medyanın kullanılması
Youtube kanalı açılması
Hukuki düzenlemeler
Para cezası uygulanması
Sosyal güvenlik kurumu tarafından bu konuda atılacak adımların belirlenmesi
Aşı karşıtlığı ve aşı redlerine yönelik olarak yaptırımları ortaya koyan hukuki düzenlemeler yapılması
Yasalarda toplum sağlığını da ilgilendirmesi nedeniyle aşı zorunluluğu ile ilgili düzenlemeler yapılması
Önemli olan aşılar zorunlu hale getirilmeli
Zorunlu aşı uygulamasına yönelik muhtemel düzenlemelerin aşı karşıtlığını daha da alevlendirceğinden tercih edilmemelidir
Sosyal medya ve diğer yayın organlarından uzman adı altında bilimsel dayanağı olmaksızın yapılan söyleşi yazı ne varsa
gereğinin yapılması
Sosyal medyadaki olumsuz girdi/yazı/sayfaların denetlenmesi-kapatılması
Medya üzerinden bilimsel olmayan kişisel yorumlarla ilerleyen açıklamalara Sağlık Bakanlığı yaptırım uygulamalı,
Sağlık profesyonelleri bilimsel desteği olmadan sunduğu argumanlarla halkı yanlış bilgilendiriyorsa ayrıca ceza almalı
Aşı yaptırmayan ailelere karşı bazı yaptırımlar uygulanabilir
Aşı yaptırmayanlar SGK kapsamından çıkartılabilir
Bazı sosyal medya grupları tüm Türkiye de aşı karşılığının yayılması anlamında çok tehlikeli, bunlara tedbir alınmalı
Aşı yapılmadığı için ileride çıkabilecek rahatsızlıkların gerek kendisi gerekse başkaları üzerindeki etkisinden doğan her türlü
tazminat tedavi masraflarının ödemesi (SGK ve özel sigorta firmaları da dahil olmayacak)
Aşı karşıtlığına özendiren hekimlere yaptırım uygulanabilir.
Aşı üretimi
Yerli aşı üretiminin yapılması
Dini hassasiyetlere uygun aşı temini
Aşı Uygulaması
Aşı karneleri okullarda ve aile sağlık merkezlerinde daha iyi takip edilmeli
Aşıya güveni artıracak yönetimsel ve uç noktadaki iyi aşı uygulamaları
Araştırma-Çalışma
Sebeplerini detaylı inceleyen çalışmalar
Savunuculukla ilgili çalışmaların artırılması
Toplumsal İşbirliği
Bazı cemaat ve tarikat önderleri ile toplantılar yapılarak onların ikna edilmesi
Diyanet başta olmak üzere dini otorite kabul edilen kişilerin, öğretmenlerin, siyasi otoritelerin vb. Vatandaşların tereddütlerini
giderecek net açıklamalar yapması
Diyanet işleri başkanlığının aşı uygulamasını destekleyici açıklamaları sürekli tekrarlanmalıdır
Tüm toplum liderlerinin aşıyı desteklemeleri konusunda bilimsel çalışmalar ışığında daha fazla bilgilendirilmeleri
Okullar ile üniversiteler ile kurulacak işbirliği
Yönetsel
Bakanlık kamu spotları ve karşıtlarla açık platformlarda yersiz tereddütlere ilişkin bilgilendirme yapmalı
Birinci basamakta koruyucu hekimlik güçlendirilmeli
Aşı ile ilgili dava süreçlerine Sağlık Bakanlığı müdahil olarak toplum sağlığı için bilimsel veriler ışığında sonuçlanmasına
katkı vermeli
Aşıların içeriğinin denetlendiği tam özerk kurumların olması
Bakanlığın hiçbir şey yokmuş gibi davranmaması
Sağlık Bakanlığı aşı olmazsa ne olur ile ilgili kamu sporu da dahil eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmalı

156 Ekler   Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık

Ek Tablo 4   Aşı tereddütü/karşıtlığında sorunlar (1. Tur sonrası)
Bilgi ve bilgiye ulaşma
1. Aşı içeriği ile ilgili yanlış/eksik bilgiler
2. Sosyal ağlarda/medyada paylaşılan aşı karşıtı ifadeler ve yönlendirmeler
3. Görsel ve yazılı medyadaki yanlış yönlendirme/bilgilendirme ve tedirgin edici yayınlar/haberler
4. Medyada aykırı çıkışlar ile reyting elde etme
5. Medya üzerinden bilimsel olmayan kişisel yorumlarla ilerleyen açıklamalar
6. Kamuoyunda aşı aleyhinde dolaşan bilgiler
7. Aşı sonrası istenmeyen etkiler konusunda yanlış bilgiler
8. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin abartılması
9. Toplum liderlerinin açıklamaları
10. Aşı ile önlenebilen hastalıkların öneminin/ciddiyetinin bilinmemesi
11. Aşı ile önlenebilir hastalıkların olası etkilerinin tam anlatılamaması
12. Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği
13. Medya okuryazarlığında eksiklik
14. Sağlık okuryazarlığı eksikliği
15. Bilginin insanlara çok kolayca ulaşması
16. Entel kaygılar
17. İnsanların doğru bilgiye ulaşmak için uğraşmayıp kolay ulaşabildiklerini doğru kabul ederek hazır bilgiyi kullanması
18. Hazır bilgiyi kullanan insanlara dini ve siyasi grupların çok ciddi yön verebilmesi
Tutumlar
19. Toplumda bulunan genel güvensizlik (kimsenin söylediğine güven kalmaması)
20. Sağlık sistemine güvensizlik
21. Aykırı fikirlere daha çok inanma eğilimi
22. Çocukluk çağı hastalıklarının mutlaka geçirilmesi gerektiğine inanılması
23. Aşıya olan güvenin düşmesi
24. Aşının içeriğine güvenmeme
25. Aşıların etkisi konusunda endişe
İnanç
26. Dini çekinceler/nedenler (domuz ürünleri vs. helal olmayan içerik olduğu)
27. Dinin kötüye kullanımı
28. Cemaat hocalarından icazet alma
29. Dini hurafeler
Aşı ve Üretim
30. Aşıların ülkemizde üretilmemesi
31. Ülkemizde içeriğinin araştırıldığı laboratuvarlar olmaması
32. Aşı içeriğine karşı tereddüt/şüphe
33. İlaç şirketleri hakkındaki teoriler ve ticari çıkarları için aşı pazarladığının düşünülmesi
34. Aşıların tamamen ticari amaçlı olduğunun düşünülmesi
Aşıların Etkisine Yönelik Düşünceler
35. Aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu söylentileri
36. Kısırlık yapıyor söylentileri
37. Otizme yol açtığı söylentileri
38. Ağır metal içerdiği bilgisi
39. Aşıdaki cıva oranının fazla olduğu söylentisi
40. Aşı yan etkileri
41. Biyolojik silah gibi düşünceler
42. Aşıların içerdiği adjuvanlara karşı tereddüt
43. Aşıların fertiliteyi bozabileceği endişesi
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Sağlık Alanı ve Çalışanları
44. Sağlık çalışanlarından bilgiye ulaşmakta yaşanan engeller
45. Sağlık çalışanlarının bilgilendirmede yanlış yorumlar yapması
46. Sağlık çalışanlarının aşı ile ilgili gelen soruları tereddütlü cevaplaması
47. Aşının yararlarından çok yan etkileri üzerinde durulması
48. Aşıların önemi ve yan etkileri konusunda bilgilendirmede eksiklik
49. İnternette, sağlık çalışanlarının yanlış bilgilendirmesi
50. Sağlık çalışanlarının aşılara yeterince güvenmemesi
51. Aşı karşıtı olan ve hastaları bu yönde bilgilendiren hekim/sağlık personelleri ve akademisyenler (akademik bariyerler)
52. Toplumun güvenini kazanmış kişilerin sosyal medya ve TV üzerinden yanlış açıklamalar yapması
53. Aşının hem birey hem de toplum üzerindeki olumlu etkilerinin tarihsel gelişim çerçevesinde nereden hangi noktaya
geldiğini tam ve düzgün bir şekilde aktarılmaması
54. Birinci basamağın tedavi edici hekimliğe evirilmesi ile aşı ile ilgili kişilere yeterince vakit ayrılmaması
55. Sağlık çalışanlarının birinci basamakta aşı tereddütlerini gidermede aktif süreç yürütememeleri
56. Aşı ile ilgili birtakım dini ve inanış ile ilgili gerekçelere karşı ikna edici savlar geliştirilmemesi
57. Aşı içerikleri hakkında doğru bilgilerin topluma ve bazı akademisyenlere ulaştırılamaması
58. Hasta hekim iletişiminde yaşanan sorunlar
59. Populist tıp adamları
Eğitim Alanı
60. Aşı ile ilgili öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yeterli bilgi sahibi olmamaları
61. Velilerin ve öğrencilerin eğitimciler tarafından yeterince bilgilendirilmemesi
62. Velilere ve öğrencilere eğitimciler tarafından yanlış, bilimsel dayanağı olmayan ya da panik yaratan bilgiler verilmesi
Yönetsel
63. Sağlık Bakanlığı’nın aşının elzemliği konusunda aktif hareket etmemesi
64. Sağlık Bakanlığı’nın hasta hakları konusunu abartması
65. Yöneticilerin aşıya olan güveninin düşük olması
66. Medya üzerinden bilimsel olmayan açıklama ve tartışmalara Sağlık Bakanlığı’nın yaptırımının olmaması
67. Uzmanlık derneklerinin ve hekim örgütlerinin medya ayağında aşıyı destekleyici uzmanlar/hekimler konusunda sessiz/
pasif kalmaları
Hukuksal
68. Anayasa Mahkemesinin aşı yaptırmama ile ilgili verdiği karar
69. Hukuki düzenlemelerde eksiklikler
70. Aşı yaptırmamanın bir yaptırımının olmaması
Ebeveyler/Aile
71. Ebeveynlerde aşı ile önlenebilir hastalıklarla ilgili risk algı düşüklüğü
72. Çocuk sağlığı işin içine girince ailelerde en ufak bir tereddütün bile kafa karıştırıcı etkisinin olması
73. Düşük eğitim düzeyi
74. Etrafta olumsuz deneyim yaşamış birinin olması
75. Aşı-bağışıklama konularında bilgi eksikliği/ yetersiz bilgi
76. Ailelerin aşı yaptırmadan kaçınılması için çevrelerinde propaganda yapmaları
77. Aşının içeriğinin ve yapılmasındaki amacın tam olarak anlaşılmaması
78. Okumaya üşenmek, dinlemede sabırsızlık, tahammülsüzlük
Sağlık Alanında Yaşanan Değişim
79. Aşı ile korunabilir hastalıkların yakın tehlike olmaktan çıkmış olması
80. Ülkemizde bu hastalıkların sıklığının düşük olması
81. Toplumun aşının olmadığı dönemlerdeki hastalıklarla karşılaşmamış olmaları
Diğer
82. Aşı tereddütü ve karşıtlığı /aşı yaptırmama eğilimi
83. Son yıllarda artan göç
84. Tereddütle ilgili ölçümlerin henüz yetersiz boyutta olup bu konuda bilimsel çalışmalar olmaması
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EK Tablo 5 “Türkiye’de “aşı tereddütü/karşıtlığı”nın azaltılmasına yönelik neler yapılabilir?” sorusuna verilen
yanıtlar (1. Tur sonrası)
Birey/Aile/Topluma Yönelik Eğitim
1. Topluma yönelik eğitimler verilmeli
2. Küçük gruplar halinde aile eğitimleri düzenlenmeli
3. Aile hekimliğinde çalışanlar ebeveynlere aşı öncesi birebir eğitim uygulamalı
4. Toplumun aşı ile ilgili konularda sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı
5. Bireysel bağışıklık yerine toplumsal bağışıklığın öneminin anlatılmalı
6. Medya ve konu ile ilgili çalışan kurum-kuruluş- akademisyenler toplumun her kesimine ulaşabilecek toplumsal
farkındalık eğitimleri düzenlemeli
7. Topluma dönük davranış değişikliğini hedefleyen yeni iletişim stratejileri geliştirilmeli
8. Aşı ile ilgili uzman düzeyinde topluma bilgilendirme yapılmalı
9. Okul programlarına aşı, tarihsel gelişimi ve önemi konusu eklenmeli
10. Okul eğitimleri düzenlenmeli
11. Aşı içeriği açık bir şekilde açıklanmalı
12. Olası yan etkiler ve riskler halkın anlayacağı şekilde anlatılmalı
13. Gebelikten itibaren ebeveynlere çocukluk çağı aşılarına yönelik eğitimler yapılmalı
14. Evlerde ailelerle birebir özel görüşmeler yapılmalı
15. Gebelere ve gebelik planlayanlara yönelik eğitimler yapılmalı
Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik Eylemler
16. Sağlık çalışanlarına (ASM ve TSM) yönelik aşı ile ilgili sürekli eğitim çalışmaları yapılmalı
17. Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi programlarında konuya daha fazla yer verilmeli
18. Kadın doğum ve çocuk uzmanlarından destek ve yönlendirme sağlanmalı
19. Hekim ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile etkili iletişim kurmasını sağlayacak eğitimler
verilmeli
20. Hekim ve sağlık çalışanlarının, aşı reddi/teredüttü ile karşılaştıklarında iletişim ve danışmanlık süreçlerinin
yönetmelerine yönelik yeterlikleri geliştirilmeli
21. Hekim ve sağlık çalışanlarının güven yeniden kazandırılmalı
22. Sağlık çalışanlarının yaşamboyu öğrenme becerileri geliştirilmeli
23. Sağlık çalışanlarının kullanabileceği güncel eğitim materyalleri hazırlanmalı
24. Hasta sayıları azaltılmalı
25. İlçe sağlık müdürlüğünde aşı ile ilgili ailelerle görüşme yapacak eğitim birimleri/ekipleri oluşturulmalı
26. Güncel literatür derlenerek sağlık çalışanlarına bilgilendirmede kullanabileceği bilimsel kanıtlar sağlanmalı
Medya-İletişim
27. Kamu spotları oluşturulmalı
28. Kamu spotları aşağıdaki özellikleri taşımalı
Aşı ile önlenebilir hastalıkların ve sonuçlarının video ve görseller kullanılarak belirtilmeli
Aşı ile şimdiye kadar aşılan enfeksiyonlar yer almalı
Toplumsal bağışıklık kavramı açıklanmalı
Popüler ve güvenilir ünlüler yer almalı
Görsel iletişim öğelerini üst düzeyde içeren materyaller kullanılmalı
Aşı ile korunabilir hastalıklarda sekeli olan (örn. çocuk felci) ünlüler yer almalı
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Televizyon tartışma programlarına aşı ile ilgili çalışan doktor ya da akademisyenler katılmalı
Ünlü-popüler kişiler olumlayıcı açıklamalar yapmalı
Görsel videolar ve broşürler hazırlanarak ülke çapında dağıtılmalı
Topluma yönelik açıklayıcı web siteleri hazırlanmalı
Dizilerde aşı, etkileri ve sonuçlarını içeren bölümlerin işlenmeli
Aşıların geçmişteki başarıları anlatılmalı
Aşı ile korunabilen hastalıklara yakalanan ve komplikasyon nedeniyle tedavi gören çocuklar görsel olarak kullanılmalı
Toplumsal bağışıklık kavramının, medya ve politika düzeyinde daha fazla vurgulanmalı ve önemi anlatılmalı
Sosyal medya ve ağlarda bilinçlendirmeye yönelik eylemler yapılmalı
Sosyal medyada farklı paylaşım ortamlarda (facebook, twitter, instegram youtube vb) aşı ile ilgili içeriklere anında
doğru ve güvenilir yanıt verecek birimler oluşturmalı
39. Daha liberal (farklı görüşleri savunan taraflar açık olarak) bir tartışma ortamı yaratılmalı
40. Reklam panoları farkındalık için kullanılmalı
41. Televizyon reklamları yapılmalı
42. Cuma hutbelerinde yer almalı
43. Farklı tarafların birbirini dinlemesi sağlanmalı
Aşılara Yönelik Hukuki yaptırımlar
44. Aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
45. Önemli olan bazı aşılar yasal olarak zorunlu hale getirilmeli
46. Aşı karşıtlığı ve aşı retlerine yönelik olarak yaptırımları ortaya koyan hukuki düzenlemeler yapılmalı
47. Para cezası uygulanmalı
48. Sosyal güvenlik kapsamından çıkartılmalı
49. Sosyal güvenlik kurumu tarafından bu konuda atılacak adımlar belirlenmeli
50. Aşı yapılmadığı için ileride çıkabilecek gerek kendisi gerekse başkaları üzerindeki etkisinden doğan her türlü
rahatsızlıklar için aileler tazminat ödemeli
51. Okul kaydında aşı kartı istenmeli
52. Aşı olmayan çocuklar okula kayıt edilmemeli
53. Sağlık sigorta primleri artırılmalı
54. Sağlık sigorta primi içerdiği riske göre hesaplanmalı
55. Aşı yapılmamasından oluşabilecek hastalık durumunda tedavi giderlerini aileden tahsil edilmeli
56. Sosyal medya ve diğer yayın organlarına yönelik düzenlemeler yapılmalı
57. Bilimsel dayanağı olmaksızın yapılan söyleşi, yazı ve yorumlar denetlenmeli ve bunlara yönelik yaptırımlar getirilmeli
58. Sağlık profesyonelleri bilimsel desteği olmadan sunduğu açıklamalarda halkı yanlış bilgilendiriyorsa ceza almalı
59. Aşı karşıtlığına özendiren hekimlere yaptırım uygulanmalı
Aşı üretimi
60. Yerli aşı üretiminin yapılmalı
61. Dini hassasiyetlere uygun aşı temini sağlanmalı
62. İlaç firmalarının hesap verebilirliği sağlanmalı
63. Aşıların yan etkileri azaltılmalı (güvenli aşı üretimi)
Aşı Uygulaması
64. Aşı karneleri okullarda ve aile sağlık merkezlerinde daha iyi takip edilmeli
65. Aşıya güveni artıracak yönetimsel ve uç noktadaki iyi aşı uygulamaları sağlanmalı
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66. Aşı takvimi ile ilgili esneklik sağlanmalı
67. Aile hekimleri ve özel uzman hekimlerin aşı konusunda benzer uygulamalar yapması sağlanmalı
68. Aşılar sadece aile hekimliği merkezlerinde yapılmalı
Çalışma-İşbirliği
69. Sebeplerini detaylı inceleyen çalışmalar yapılmalı
70. Savunuculukla ilgili çalışmalar artırılmalı
71. Toplumsal işbirliği oluşturulmalı
72. Aşılar ile ilgili aşağıda sıralanan gruplar ile işbirliği yapılmalı
Üniversiteler
Öğretmenler ve okul yöneticileri
Siyasi otoriteler
Diyanet işleri ve dini otoriteler
Bazı cemaat ve tarikat önderleri
Toplum liderleri
73. Dinin yanlış yorumları üzerinde çalışılmalı
74. Siyasi liderlerin aşı lehinde açıklama yapması sağlanmalı
Yönetsel
75. Sağlık Bakanlığı kamuya yönelik açık platformlarda yersiz tereddütlere ilişkin bilgilendirme yapmalı
76. Birinci basamakta koruyucu hekimlik güçlendirilmeli
77. Aşı ile ilgili dava süreçlerine Sağlık Bakanlığı müdahil olarak toplum sağlığı için bilimsel veriler ışığında
sonuçlanmasına katkı vermeli
78. Aşıların içeriğinin denetlendiği tam özerk kurumlar kurulmalı
79. Sağlık Bakanlığı aşı olmazsa ne olur ile ilgili kamu spotu da dâhil eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmalı
80. Sağlık sistemine güven artırılmalı
81. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim geliştirilmeli
82. Devlet tarafından olumlu ve olumsuz sonuçları içerecek şekilde şeffaf olarak bilgilendirme yapılmalı
83. Aşı yapılamaması durumunda sağlık çalışanlarına uygulanan para kesintisi kaldırılmalı
*İtalik ile belirtilen önermeler sağlık profesyonellerinin derinlemesine görüşmelerde bildirdiği görüşlerden alınmıştır.

