
Aşı Reddi 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SARI 



Özgeçmişimde bağışıklama 
Maternal ve neonatal tetanozun eliminasyonu kapsamında, 2006 

yılı 15-45 yaş kadınların tetanoz aşısı ile aşılanma kampanyası, 
Siverek/Şanlıurfa 

 «Kuduz aşı merkezine başvuran hastalarda, aşı şemalarına ve aşı 
markalarına göre yan etkilerin karşılaştırılması» uzmanlık tezi 

 Advers events following post-exposure prophylaxis. A comparative 
study of two different schedules and two vaccines, KLİMİK 2017 
Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Birincilik Ödülü 

 İnfeksiyon Dünyası, Aşı ve İmmunizasyon Platformu Yönetici 
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 S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bağışıklama danışma kurulu 
çalışmaları 

 Journal of Vaccines and Immunology ve GSL Journal of Vaccines 
and Vaccinations editörlüğü, Journal of vaccines, immunology and 
immunopathology hakemliği 
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Aşı reddi 

Ulaşılabilir aşı hizmetlerine rağmen, 
aşıların reddedilmesi veya kabul 
edilmesinde gecikme.  

 
 

 

 

 

                            (WHO, Vaccine Hesitancy SAGE Çalışma Grubu Raporu, 2014). 



AŞI REDDİ 

Tüm aşıları 
yaptıranlar 

Aşıların bir kısmını yaptıranlar 

Aşıların 
tamamını 
reddedenler 



Bağışıklama, en başarılı 
koruyucu sağlık müdahalesi 
olup, halk sağlığı açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

Toplum bağışıklığı >%90 olursa 
aşılanma yaşına henüz 
gelmemiş olanları ve aşılamaya 
engel hastalığı olanları korur. 

Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de aşı karşıtlarının 
sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır.  

Bağışıklamanın önemi 



Türkiye’de aşıyı reddeden aile sayısı  

2011 yılında 183 iken,  

2013’de 913, 2015’te 5091 ve  

2016’da 10 000 

2017 yılında ise aşı reddi 

yaklaşık 5 yıl sonra bağışıklanma oranının 
%80’lere inebilir.  

23 060  
 



• Dünyada çocuk felci vakaları 1988 
yılında 350.000 iken 2015 yılında 70 

•  Son Polio vakamız 1998 yılında, 20 
yıldır vakamız yok. 

Aşı; içme suyunun 
florlanması ile birlikte 
20.yy’ın en büyük halk 

sağlığı başarısı 

• Kızamık hastalığı nedeniyle,  

• 2000 yılında 535 000 ölüm görülmüş iken 
yoğun aşılama kampanyaları ile 2000-2014 
kızamıktan ölümlerde %79 azalma 

Dünyada bağışıklama ile 
her yıl 2-3 milyon ölüm 

önlenmekte 

 

• Nisan 2009’da, yenidoğan tetanozunu 
elimine etmiş ülkeler arasına 
Türkiye’nin girdiği belgelenmiştir. 

1796 yılında çiçek 
hastalığına karşı aşı ile 
1977’de eradike edildi 

Bağışıklamanın önemi 



                Başarılı bağışıklama 

Kişi/aile 

Sağlık 

sistemi 

Sağlık 

çalışanı 

Sağlık sistemine 
güven 

Aşının yararına 
inanma 

Aşıyı temin Aşıyı kültürel 
olarak kabul 

Aşıları temin 
eden ve dağıtan 
bir sistem 
 
Aşı 
popülasyonunun 
tespiti ve 
izlemi 
 Etkili, adil ve 
sürdürülebilir 
çalışmasını 
sağlayan bir 
yönetim 
 

İş güvenliği ve 
memnuniyeti 

Destekleyici 
denetim 

Aşı 
endikasyonları 
ve kontrend. 
bilen 
sağlıkçılar 
 



  Aşı karşıtlığı tarihçesi 

 Birleşik Krallık'ta 1800'lerden beri çiçek aşısı karikatürleri vardı.  

 ABD’de 1920’lerde zorunlu aşılamaya karşı yürütülen mahkemeler 

 28 Şubat 1998 yılında Lancet dergisinde aşı karşıtlığının babası AJ 
Wakefild çalışmasında; KKK aşısının barsaklarda nodüler hiperplazi ve 
non-spesifik kolit benzeri değişiklik yaptığını ve bir takım maddelerin 
emilmesine neden olarak beyinde otizm benzeri tabloya yol açtığını 
ileri sürmüşdür. 

 13 Mayıs 2015'te bir Fransız doktor olan Prof. Henri Joyeux, 
aşılamaya karşı bir imza kampanyası başlattı ve yaklaşık 700.000 imza 
aldı. 

 Belçika'da, Dr Jean-Jacques Crèvecoeur, insanların influenza A (H1N1) 
aşısını reddetmesini teşvik etti. 

 Dr Johann Loibner, aşıyı eleştiren sağlık çalışanları için bir sempozyum 
olan “Pathovacc” ı kuran bir Avusturyalı doktordur  

 



Aşı karşıtı kampanyalar ve sonuçları 

• İsveç ve çiçek salgını 1800’lü yıllar 

• İngiltere boğmaca salgınları 1970’li yıllar 

• Hollanda , İrlanda ve İngiltere’de kızamık 
salgınları 1990-2000 

 

• Disneyland salgını. 110 çocuktan %45’i aşısız, 
%43’ünün aşı öyküsü bilinmiyor. 

2015 

• Avrupa’da ilk 8 ayda 41000 kızamık vakası 
ayrıca boğmaca oranlarında artış 2018 



 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf 



 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf 



 

• Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı,  

• 1980 yılında 
başlatılmış, bugüne 
kadar yüksek aşılama 
hızları sonucunda aşı 
ile önlenebilir 
hastalıklar önemli 
oranda azalmıştır. 

1930 yılında 
çıkarılmış olan 

Umumi 
Hıfzıssıhha 

Kanunu 
doğrultusunda 

çiçek aşısı 
zorunlu 

Ülkemizde bağışıklama başarıları 



Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Aşılama Öncesi,  
1980-1984 ve 2010-2014 Vaka Sayılarının 
Karşılaştırılması 
 Hastalık Aşılama Öncesi  

Vaka Sayısı* 
1980-1984  
Vaka Sayısı* 

2010-2014 
Vaka Sayısı* 

Azalma 
Yüzdesi 

Difteri 1236 
(1932-1936) 

173 0,2 100 

Boğmaca 10761 
(1963-1967) 

3619 49 99,5 

Tetanoz Bildirimi    
yapılmamıştır. 
(1963-1967) 

110 11 90 

Çocuk Felci 501 
(1958-1962) 

159 0 100 

Kızamık 50144 
(1965-1969) 

21224 1689 96,6 
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HEPATİT B iNSİDANSI TÜRKİYE 

(1990-2015)       

5 yaş altı 15 yaş altı Tüm nüfus

İlk ve Ortaöğretim 

Aşılamaları 

Yaş Grupları 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 yaş altı 195 106 86 84 48 24 20 28 24 14 20

15 yaş altı 947 628 568 427 333 167 99 110 85 72 72

Tüm nüfus 8663 6612 6451 5849 5005 3099 2848 2695 2403 2373 2266

Ülkemizde bağışıklama başarıları 



Ceyhan M. ve ark. 
“Türkiye ve 
Aşılamanın 
Kesintiye 
Uğraması” isimli 
çalışma 

2012 yılında, 
herhangi bir 
nedenle kesintiye 
uğraması 
durumunda 

Aşı ile önlenebilir 
hastalıklardan 
kaynaklanan 
14.296 ölüm  

Çocuk felci 
hastalığına bağlı 
43 çocukta kalıcı 
felç 

 

859 çocukta 
pnömokokal 
menenjit ve otit  

Hepatit A’ya bağlı 
215 çocukta ciddi 
hepatit tablosu 

Hepatit B’ye bağlı 
478 çocukta 
kronik 
hepatit/siroz/ 

kanser 
 

 



• Kontrendikasyonlar 
hakkında yanlış 
bilgiler 

• Sağlam çocuğu 
hastalık etkeniyle 
karşılaştırmak 
istememe 

• Olumsuz medya 
mesajları 

• Filozofik ve dini 
inançlar 

 

Amerikan 
pediatri 

akademisi 
derlemesi 

sonuçlarına 
göre  

Aşı reddi nedenleri 



• Bilgi eksikliği 

• Sağlık okur yazarlığı oranının düşük olması 

• Aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda 
şüpheler 

• Aşılamanın çocukluk yaş grubuna özgün olduğu 
algısı 

• Erişkin bağışıklamanın genel değil, seçici bir 
uygulama olması 

• Erişkine ait bir aşı şemasının olmaması 

Erişkin  
 

aşılamasında  
 

sorunlar 

Aşı reddi nedenleri 

 Türkiye’de 65 yaş üstü kişilerde pnömokok aşılanma oranının %0.9, Amerika’da %65, 
Avrupa’nın değişik ülkelerinde %50-60 arasında  
 



Aşı reddi nedenleri 

ECDC tarafından 2015 yılında aşı kararsızlığı 
hakkında, Avrupa’da 2004 yılından itibaren 
yayınlanan , 7492 makale taranmış ve 29 makalenin 
sonuçları değerlendirilmeye alınmıştır.  

Çalışma sonuçlarına göre; aşı konusunda kararsız 
ve çekingen olan grupların toplumu etkileyebileceği 
belirtilmiştir.  

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-literature-review-motivating-hesitant-population-groups-europe-vaccinate 



 

• Komplo teorileri 
(7) 

• Dini nedenler, 
kadercilik (5) 

• Medyanın 
olumsuz etkisi 
(3) 

• İnsan hakları 
ihlali (3) 

 

 

• Aşı güvenilirliği hakkında endişe (31) 

• Bilgi eksikliği (10) 

• Düşük risk algısı/hastalık ciddiyetini 
bilmeme (10) 

• Aşıların etkisi konusunda endişe (10) 

• Sağlık kurumlarına güvensizlik (9) 

• Sağlıklı bedenler (9) 

• Sosyal normlar (6) 

• Aşı önceliği yok (6) 

• Genel aşı karşıtlığı (6) 

• Alternatif yöntemler (5) 

• Hastalığı geçirmek faydalıdır (4) 

• Enjeksiyondan korkma (4) 

• Daha önceki olumsuz deneyimler (4) 

• Aşılarla savaşmak için insan bedeni 
zayıf (3) 

• Eğer bişeyler kötü giderse 
sorumluluğu (2) 

 

• Aşıya tıbbi 
ihtiyaç 
duymama (9) 

• Temin sorunu 
(7) 

• Maliyet(6) 

• Önerilmemesi 
(4) 

• Yeni aşılar (2) 

• Tutarsız 
tavsiyeler (2) 

Çevresel 
Bireysel ve 

grup 
etkileri 

Aşı ve 
aşılamayla 

ilgili 



• 33 aileden %51,1 
aşıların çocuklar için 
tehlikeli olduğunu ve 
aşılara 
güvenmediklerini 

• %39,3’ü bu bilgiyi 
sağlık çalışanları ve 
sosyal 
medya/bloglardan 
edindiğini 
bildirmiştir. 

 

2018 yılında 
Adıyaman 

ve 
Ankara’da 

aşıyı 
reddeden 

33 aile 
Topçu, S., Almış, H., Başkan, S., Turgut, M., Orhon, F. Ş., & Ulukol, B. (2018). 
Evaluation of Childhood Vaccine Refusal and Hesitancy Intentions in Turkey. The 
Indian Journal of Pediatrics.  

Ülkemizde aşı reddi nedenleri 



Aşılanmama 
nedenleri 

Çevresel etkiler 

Aşı spesifik Birey ve grup etkileri 

Tarihi etkiler 
Coğrafi engeller 
Politikalar/kurallar 
Din/kültür/cinsiyet 
Sosyoekonomik düzey 
Medya ve iletişim araçları 
İlaç endüstrisi 

Risk/yarar 
Aşı şeması 
Uygulama şekli 
Temin şekli 
Yeni bir aşı 
Güvenilir aşı temini 
Sağlık çalışanlarının rolü 
Maliyet 
Aşı kaynaklarına ulaşım 

Risk/yarar 
Gereksiz ve tehlikeli düşüncesi 
İnanç davranış ve tutumlar 
Neden/nerede/ne zaman/hangi 
aşılara ihtiyaç olduğunun bilgisi 
Sağlık sistemine kişisel güven ve 
kişisel deneyimler 
Daha önceki aşı deneyimleri 



Televizyon ve sosyal medya araçları aşılara 
yönelik olumlu ya da olumsuz tutumların ve geniş 
çevreleri etkileyecek platformların oluşmasına 

neden olabilir.  

İnternet, aşı karşıtlarının kendilerini öne 
çıkarmaları için önemli bir kaynaktır. ABD’de, 

erişkinlerinin %55’inin sağlık hakkındaki bilgilerini 
internet üzerinden edindiği belirtilmiştir.  

2001 yılında, arama motorları üzerinden yapılan 
bir araştırmada, 7 arama motorunda ilk 10 sonuç 
incelenmiş ve bu sitelerin %43’ünün aşı karşıtı 

siteler olduğu saptanmıştır. 
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Bununla birlikte, web 
sitelerinde hakim olan 
söylemler benzerdir  

 Aşıların güvenliği ve 
etkinliği konusundaki 
korkular, 

 Sağlığa alternatif ve 
doğal yaklaşımlar  

Ebeveynlik özerkliği  

 Doktorlar, hükümet ve 
ilaç şirketleri 
arasındaki bağlantılar 
hakkında komplo 
teorileri 



 



Diyarbakır’da 2004 yılında, çocuk sırası ve çok çocuklu 
olma ile eksik aşılama arasında ilişki saptanmış 

İngiltere’de benzer bir araştırmada, kardeş sayısı iki ve 
üzerinde ise aşıda gecikme daha fazla bulunmuş. 

Şanlıurfa’da yapılan çalışmada anneler, çocuklarını neden 
aşılatmadığı sorusuna %1,7 oranında eşinin izin 

vermediğini belirtmişlerdir.  

Ayrıca okuma yazma bilmeyen annelerin eğitimli annelere 
göre çocuklarını aşılatma oranı daha düşük  

Haydarpaşa Numune Hastanesinde yapılan bir çalışmaya 
göre, ailenin gelir düzeyi ve annenin okuma yazma 

bilmesinin çocuk aşı skoru ile arasında pozitif anlamlı ilişki 

Dünyada yapılan çalışmalara göre de eğitim düzeyi artışı 
aşılılık durumunu olumlu etkilemekte 
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2006 yılında Bolu’da yapılan bir çalışmada annelerin, 
çocukların bağışıklanması ve aşı ile korunabilir 

hastalıklara ait bilgi yüzdesi 7,5-89,6  

Annelerin %6,7’si aşıların kısırlaştırdığını düşünüyor. 

Aşılanması tamamlanmış 18 aylık bebeği olan annelere 
yapılan bir ankette 12’si (n:68) bağışıklamanın nasıl 

oluştuğunu bilmediğini, yarısı bilgiyi sağlık çalışanından 
aldığını ve kendisine verilen bilginin yanlı  olduğunu ve 

güvenilir olmadığını bildirmiştir.  

2000 yılında Amerika’da yapılan araştırmada 1600 
aileden %25’i çok sayıda aşının çocukların immun 

sistemini zayıflattığını düşünüyor. 
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Bir çalışmada annelerin sağlık sistemine 
ilişkin tanımladığı engeller; 

Ulusal aşı takviminin karışık ve 
anlaşılmaz olması, sağlık ocağında kuyruk 

olması, bağışıklama hizmetlerine 
güvensizlik, aşı kayıtları düzensiz 

Diğer bir araştırmada %21,2’si aşıların 
zararlı olduğu söylendiği için, %12,1’i 

aşıların ücretli olduğunu düşündüğü için 
çocuklarını aşılatmadıklarını 

belirtmişlerdir. 
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Avusturalya 

• Aşıya karşı çıkan 
ailelere yapılan 
ödeneklerde (129 
Avustralya doları) 
kesinti yapılıyor 

•  Okulda şart değil 
ancak aşısız 
çocuklar okulda 
salgın çıktığında 
sınıfa kabul 
edilmiyor. 

Pakistan 

• 2014 yılında, çocuk 
felci salgınları 
nedeniyle OPA 
zorunlu hale 
gelmiş olup 
reddedenler hapis 
cezası almaktadır. 

ABD 

• Askere alınma 

• Yeşil kart 
başvurularında 
zorunlu 

• Okul kaydı 
sırasında 
isteniyor. Aşıları 
yoksa kaydı 
yapılmıyor. 

Zorunlu aşılamayı 
feshetmiş olan 

ülkeler: Almanya, 
İngiltere, Hollanda, 

İsviçre, İspanya 

Bulgaristan, Çek 
cmh, İspanya, 

Kıbrıs, Almanya, 
Yunanistan okullara 

kayıt için aşı 
sertifikası 
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Sekiz merkez ve üç köy sağlık 
ocağında yapılan çalışmada 350 

aşıya devamsız çocuktan 39’unun 
evlerinin sağlık kuruluşuna çok 

uzak olduğu bulunmuş. 

Çocuklarını aşılatmayan annelere 
yapılan ankette %27,3 oranında 

geçici tarım işçisi olmaları 
sebebiyle aşı yaptırmadıklarını 

belirtmişlerdir. 
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14 milyon insanın yaşadığı Sahra altı Afrika ülkelerinde 2010’da 
polio için aşılama oranı %32, kızamık için %36’dır. Göçmen 
topluluklarda ise hayvanların aşılanma oranları çocuklardan çok 
daha yüksektir.  



Yeni üretilen aşılara güvensizlik 

Domuz, embriyo, tavuk hücrelerinde 
üretilen aşıların helal olmadığı. 

Çocuklara kısa sürede çok fazla aşı 
yapıldığı 

Aşıların içinde civa, alimunyum gibi 
maddelerin zehir olduğu inancı 

bulunmaktadır. 
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Dünya Sağlık Örgütü Aşı Güvenliği Genel Komitesi tarafından 
(GACVS); Etil Civa’nın (Thiomersal) vücutta birikmesinin ve 
civaya bağlı bir takım kronik hastalıklara yol açmasının söz 
konusu olmadığı açıklanmıştır. Vücuttan atılımı güç olan madde 
Metil Civa olup, Thiomersal içeriğindeki ise Etil Civa’dır.  
Aliminyum zaten bebek yiyeceklerinden günlük 0,03 -0,7 
mg/kg/gün var.  
 

Kontrendikasyon yoksa ACIP eş zamanlı aşılama önerir. 2010 
yılında yayınlanan çalışmada çoklu aşılar 10 yıl boyunca izlenmiş ve 
ateşle ilişki saptanmamış  
 

Lin ND et 
al. 
Vaccine 
2010 



 



 



• Ülkemizde yapılan bir 
çalışmada; BCG aşı 
skarı olanlarda allerji 
ve astım sıklığı daha az 

• ABD’de yapılan bir 
çalışmada; göçmen 
çocuklarda, astımı olan 
ve olmayan çocuklar 
arasında, KKK aşı 
antikorları arasında bir 
ilişki bulunmamıştır 

Astım/allerji 
ve çocukluk 
çağı aşıları 

 



• 23 makalenin 
derlendiği bir 
metaanalizde 13323 
diyabetli çocuk 
incelenmiş ve 
çocukluk çağı 
aşılamasının diyabet 
gelişimi için risk 
oluşturmadığı 
bulunmuştur  

Tip 1 
DM ve 
çocukluk 

çağı 
aşıları 

 
Morgan E et al. Vaccinations and childhood type 1 diabetes mellitus: a 
meta-analysis of observational studies.Diabetologia. 2016 
Feb;59(2):237-43.  
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• >%99 aşı 
ilişkisiz 

• Grip sonrası 
risk 
40/1000000 
iken aşı sonrası 
risk 1/1000000  

GBS 
ve grip 
aşısı 

 
Morgan E et al. Vaccinations and childhood type 1 diabetes mellitus: a 
meta-analysis of observational studies.Diabetologia. 2016 
Feb;59(2):237-43.  
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• 1994-2003 MS olan 
ve olmayan 
çocuklarda hepatit B 
aşısı ile MS ilişkisi 
yok 

• 422 demiyelizan hst 
ve 921 kontrol grubu 
karşılaştırılmış, MS 
ve hepatit B aşısı 
arasında ilişki yok 

Hepatit 
B aşısı 
ve MS 

Mikaeloff Y, Caridade G, Rossier M, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccination and the risk of childhood-onset multiple sclerosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Dec;161(12):1176-82. 
Verstraeten T, DeStefano F, Jackson L, Benson P, Okoro C, et al. Risk of demyelinating disease after hepatitis B vaccination—West Coast, United States, 1995–1999. Paper presented at the 50th Annual Epidemic 
Intelligence Service Conference, 2001, Atlanta GA. 
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• 1256407 çocukta KKK, 
thiomersal veya civanın otizm 
ile ilişkisi yok 

• Kardeşinde otizm olan 100.000 
çocuğun yer aldığı büyük bir 
çalışmada, kardeşlerinde otizm 
olsa dahi, KKK aşısı otizm 
riskini arttırmaz. 

• Maymunlarla yapılan 
çalışmalarda, KKK aşısı beyinde 
otizmde görülen nöropatolojik 
değişiklikleri yaratmamış 

Otizm 
ve 

Aşılar 
 

Gust DA. Underimmunization among children: effects of vaccine safety concerns on immunization status. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):e16-223.  
Gastañaduy PA, Division of Viral Disease, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC. Measles . MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Jun 6;63(22):496-9.4.  
Madsen KM,  A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med. 2002 Nov 7;347(19):1477-82.5.  
Parker SK, Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data.Pediatrics. 2004 Sep;114(3):793-804.6.  
Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine. 2014 Jun 17;32(29):3623-9.  

Unutulmamalıdır ki; hemen her durumda,  
kişilerin aşı ile korunabilir hastalıklara bağlı nedenlerle ölme ya 
da sakat kalma olasılığı, aşılama ile oluşabilecek istenmeyen 
etkilerin görülme olasılığı ile karşılaştırılamayacak kadar 
fazladır.  
 



Sağlık 
çalışanı 

Güvenilir 
bilgi 

kaynağı 

Zaman, 
motivasyon 
eksikliği, iş 

yükü 

Aşı 
karşıtlığını 
önleyebilir 

Farkındalık 
olmayabilir 

Kendisi 
aşıyı 

reddebilir 

Eris ̧kinlerin aşı yaptırmamasına yol açan nedenlerin 
başında %50 oranında doktorun önermemesi sebep 
olarak bildirilmektedir 



Aquilar-Diaz Fdel C et al. Influenza vaccine and healthcare workers. Arch Med. Res. 2011, 42 (8):652-7 
Hofmann F etal.  Influenza vaccination of healthcare workers: a literature review of attitudes and beliefs. Infection. 2006, 
34(3):142-7 
Prematange C et al. Factors influencing pandemic influenza vaccination of healthcare workers- a systematic review.Vaccine 2012, 
6;30(32):4733-43 
Van Buynder PG et al. Vaccine 2015.24;33(13)1625-8 
Giannattasio A et al. Sustained low influenza vaccination in healthcare workers after H1N1 pandemic:a cross sectional study in an 
Italian healthcare setting for at-risk patients.BMC Infect Dis. 2015.12;15;329 

2009-2011, 30 makale 
taranmış 

Aşılanma isteği %13,5-89 

Aşılanma oranı %7,5-63 

1985-2002,  32 makale 
taranmış 

Aşılanma oranı %2,1-82 

2005-2011, 20 makale 
taranmış 

Aşılanma oranı %9-92 

Üçü Türkiye’den %13-23 

Kanada’da 10079 çalışan 
%77’si aşılanmış 

Aşılanmayan grupta işe 
devamsızlık 2 kat daha 

fazla 

İtalya’dan bir çalışma (n:2557) 
pandemide aşılanma %17 

2012-2013 aşılanma %7,8  



 
 
 
Dünya’da  
sağlık  
çalışanlarında 
aşılanmama 
 nedenleri 

• Adjuvanlardan korkma (%33,6) 

• Riskli grupta 
hissetmeme(%33,4) 

Brandt C ve ark 
(2011) 

N:1645 

• Riskli grupta 
hissetmeme(%32,6) 

• Etkinliğinden şüphe (%33,7) 

Giannattasio ve ark 
(2015) 

N:2557 

 

• Zaman bulamama (%56,2) 

Prematange C ve 
ark (2012)  

20 çalş. metaanaliz 

• Yan etki (11) 

• Etkinliğinden şüphe (7) 

• Güvenli bulmama (6) 

Rashid ve ark 
(2015) 

N:211 

• Etkinliğinden şüphe (%20,8) 

• İhtiyaç duymama (%16,6) 

CDC (2015) 

N:277 



• Zaman bulamama (%36,8) 

• Risk olmadığını düşünme (%23,4) 

Dönmez ve ark 
(2008) 

N:201 

• Yan etkiden korkma (%69,4) 

• Etkinliğine inanmama (%56,4) 

Örmen ve ark (2009) 

N:332 

 

• Aşıya güvenmeme (%36,4) 

• Yan etkiden korkma (%20,2) 

Sevencan ve ark 
(2009) 

N:1691 

• Mevsimsel grip aşısı (Gereksiz 
%79,4, diğer korunma yolları%70,5) 

• H1N1 aşısı (Aşıya güvenmeme 
%83,7, enjeksiyondan korkma 
%66,7) 

Gürbüz ve ark (2009) 

N:570 

• Grip olmama (%53,4) 

• Yan etkiden korkma (%24,6) 

Öncel ve ark (2013-
2014) 

 

 
 
 
Türkiye’de 
sağlık  
çalışanlarında 
aşılanmama 
 nedenleri 



Sağlık 
çalışanları 

 

• Hekimlerin bilgi ve 
farkındalık düzeyinin 
arttırılması 

• Yetişkin aşılaması 
dahili ve cerrahi 
branşlarda görev 
yapan tüm hekimlerin 
sorumluluğunda  

• Tıp fakültelerinde ve 
mezuniyet sonrası 
eğitim 

• Kongre ve 
toplantılarda eris ̧kin 
aşılaması 

• Pozitif performans, 
ödüllendirme 

Yapılması 
gerekenler 



• İkna, öncelikle duygusal ve 
bilişsel bir tutum değişimi 

• Birey, önerilen bir tutumu 
öncelikle içsel değişimle 
benimser 

• Ardından davranışa yansıtır 

Sosyal 
etki ve 

ikna 

Aristo’ya göre, Retorik Üçgende iknanın teknik araçlarında yer alan ögeler; ; (a) ethos 
(konuşmacının kişiliği ile ilgili), (b) pathos (dinleyicinin duygu durumu ile ilgili) ve (c) logos 
(konuşmanın içeriği ve mantıkla ilgili). 
 



• Örneğin sigara içen 
kişi; sigaranın kansere 
ve sağlığı tehdit eden 
hastalıklara yol açtığı 
yönündeki bulguları 
görmezden gelmekte, 
korkmadığına 
inanmakta, daha hafif 
içerikli sigaralar 
tüketmeye 
yönelmektedir. 

Festinger’e göre 
(1957) birey sahip 

olduğu iki biliş 
arasında bir 

tutarsızlık söz 
konusu olduğunda, 

bu çelişkiden 
kurtulma yönünde 
güdülenecektir.  

Aşılanmamanın olumsuz sonuçları anlatıldığı halde neden aşı reddi? 



• Metnin kaynağının önemli bir 
fizikçi olduğu söylenen grup, 
diğerlerine kıyasla daha çok ikna 
olmuş ancak 4 hft sonra iki grup 
arasındaki fark tamamen ortadan 
kalkmıştır.  

• “Uykucu etkisi” bireyler mesajı ve 
mesajı vereni hatırlamalarına 
rağmen, mesaj ile kaynağın 
inanılabilirliği arasındaki bağlantı 
zayıfladığında, “güvenilirlik” etkisi 
azalmaktadır. Böylece güvenilirlik 
yoluyla oluşan anlık tutum değişimi 
azalmaktadır. 

Hovland ve Weiss 
(1951), öğrencilere 

nükleer güçlü 
denizaltıların güvenli 
ve kullanışlı olduğunu 
öne süren bir metin 
okutmuşlardır. Bir 
gruba, önemli bir 

fizikçinin yazdığını, 
diğerlerine ise metnin 
gazeteden alındığını 

belirtmişlerdir.  

Neden bilimsel güvenilir açıklama yapanlar değil diğerleri dikkate                           
                                  alınıyor? 



• İnsanları düşük dozda korkutmak ya 
da gereğinden fazla korkutmak etkili 
olmamaktadır.  

• Korkutma yoluyla iknada dozu 
kaçırıldığında, insanlar savunmaya 
geçer 

•  «Gerçek dışı iyimserlik» devreye 
girer.  

• Temelinde kötü şeylerin kötü 
insanların başına geleceği, iyiler için 
«adil dünya inancı» vardır.  

• «Bana bir şey olmaz» yanılgısı ile 
savunma kalkanı oluşturulur.  

«Korkutma 
yoluyla 
ikna» 

Aşılanmamanın korkutan sonuçları aşıyı reddinde ne kadar etkili? 

(Motris ve Swann, 1996), (Perloff 
2003). 

 
 



• İnsanların 
gereksinimleriyle ilişkili 
«duyguları» harekete 
geçirmeyi seçtiklerini 
gözlemlenmiştir.  

• “Portakal değil vitamin, 
krem değil umut, araba 
değil itibar satın alırız” 

Packard’ın 
“Saklı 

Gereksinimler” 
Yaklaşımı 1964 

Aşı değil doğal bir yaşam felsefesi neden gittikçe artıyor? 



Yapılması gerekenler 

Sürekli mevcut inançların yanlış unsurlarını çürütmekten kaçınılmalı 

Tekrarlar aşinalığı arttırır ancak aşırı tekrar sıkılma etkisi yaratır 

İlgi duymayan hedef kitlede; üstün nitelikli, mantıkla örülmüş, büyük 
örneklemli araştırma bulgularına dayalı istatistiksel kanıtlar çok da 
etkili olmayacaktır.  

Böyle bir hedef, çarpıcı bir öykülemeden, Görsel materyallerden ve 
eğer istatistiksel kanıt kullanılacaksa çok sayıda rakamın art arda 
sıralamasından etkilenecektir 

Sonucun açıkça verilmesinin daha etkilidir. 

 "İletişimde atların sadece dere kenarına götürülüp bırakılması yeterli 
değildir, ayrıca başlarının eğilip suya yaklaştırılması da gerekir ki 
suyu içsinler."  

Tekrar 

Kanıt 

Sonuca 
Bağlama 



Kişisel 

iletişim 

 

• Diyaloğu ilerletmek için 
yaratıcı yollar bulunmalı 

•  İnsanların 
fırçalanmadıklarını 
bilmeleri sağlanmalı 

• Şeffaf ve açık olunmalı 

• Yerel gruplara veya 
bireysel davranış 
özelliklerine duyarlı 
olunmalı 

Yapılması 
gerekenler 

Ebeveynlerin duyması gereken açık mesaj; aşıların güvenli ve etkili olduğu ve 
çocuğu aşılanmazsa ciddi hastalıkların ortaya çıkabileceğidir.  



Yüz yüze 
görüşme, 

yüreklendirme 
,aydınlatma 

 

 

• Açık uçlu sorularla 
destekleyici bir tartışmaya 
geçiş 

• Bilgiyi paylaşma izni  

• Aşılarla ilgili gerçeklerle dolu 
bir derse başlamaktan 
kaçınılmalı  

• Efsane mit olarak 
tanımlanmalı, mitleri 
çiğnerken dikkatli olunmalı 

• Ebeveynler soru ve 
kaygılarını dile getirdikten 
sonra, endişelerine 
odaklanılmalı 

• Kendi çocuklarınızın 
aşılarından bahsedilmeli 

 

 

 

Yapılması 
gerekenler 

Ebeveynler aşıların başarıları hakkındaki hikayeler ve anekdotlar ile ikna edilmeli 
Her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklardan hasta olan çocukların sayısını okumak yerine 
kişisel örnekler çok daha etkili olabilir. 



Toplum 
düzeyinde 
müdahale 

 

• Sağlık çalışanları, sosyal 
hizmet uzmanları ve diğer 
yerel nüfuzlu kişiler 
tarafından yapılan ev 
ziyaretleri  

• Aşılamayı destekleyici web 
siteleri 

• Aşı alt yapısının 
geliştirilmesi 

• Yeterli ve ücretsiz aşı 

• Hatırlatma ve çağırma 
sistemleri 

 

 

 

 

Yapılması 
gerekenler 

Ulusal kampanya programları, sosyal, kültürel, politik ve/veya ekonomik 
özelliklere uygun olmalıdır.  

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarımızda çocukların aşılarının 
zorunlu izlenmesi gibi bir hizmetin erişkin ve yaşlılarda zorunlu izlenmesinin 
sağlanması 



Sonuç olarak 
Aşılama programlarının ülke çapında başarılı olması 

için öncelikle sağlık çalışanları bilinçlendirilmeli  

Aşı karşıtı tutumlara neden olan faktörler ortaya 
konmalı ve değiştirilmesi için stratejiler 
geliştirilmeli  

 Erişkin aşılaması için ise; aşılamanın nerede ve 
kimin tarafından yapılacağının netleştirilmesi, aşı 
danışma merkezlerinin özendirilmesi 
gerekmektedir. 



AŞILAMAYA  
VE  

AŞILANMAYA  
DEVAM EDİN ! 

 
TEŞEKKÜR 

EDERİM. 


