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BAĞIŞIKLAMADA ENGELLER

Bağışıklamada karşılaşılan engeller 3 kategoriye ayrılır:

1- Bağışıklama konusunda bilgi eksikliği
2- Aşının güvenliği konusunda duyulan korku
3- Bağışıklama hizmetlerine erişimi sınırlayan lojistik sorunlar.



Aşı karşıtı bireylerin aşı konusundaki bilgi eksikliği ve yapılan
aşıya güvensizlik en büyük sebeplerdendir.

Sahada bizleri en büyük sıkıntıya sokan durumlar medyatik
profesörlerimizin aşı karşıtı söylemleridir.





BİLGİ EKSİKLİĞİ

1. Aşının etkili olmadığını düşünmek
2. Medyada aşı hakkında yapılan negatif haberler
3.Hastalığı geçirmiş olduğunu düşünmek
4. Hastalık riski altında olmadığını düşünmek
5.Hastalıktan korunmak için başka yöntemlere başvurmak
6. Aşıya nereden nasıl ulaşacağını bilmemek
7.Sağlık sorunları nedeniyle kontrendikasyonları
olduğunu düşünmek



AŞININ GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ 
ENDİŞELER 

1- Aşının yan etkisinden korkmak
2-Aşı içerikleri konusundaki dezenformasyon
3- Aşının koruyuculuğuna inanmamak
4-Ülkeyi yönetenlerin aşıyı reddetmesi





Aşı karşıtlarının 
gruplandırılması

Aşı karşıtları üç grup altında incelenebilir  (Aker; 2018): 

1-Aşıların güvenliliğinden endişe edenler (kâr/zarar ilişkisini 
yeterli görmeyenler) 
2-Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç 
hissetmeyenler 
3-Dini temelli gerekçelerle itiraz edenler



Aşıların güvenliliğinden endişe edenler

Aşıyla önlenebilir hastalık düzeyleriyle güvenlilik endişeleri
arasında ters yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda aşıyla önlenebilir hastalıkların toplumdaki sıklığı
azaldıkça aşı güvenliliğine karşı endişelerin arttığı
belirlenmiştir (Roush, 2007).



• Aşı ile önlenen hastalıklar toplumun dikkatinden 
kaçmakta; çok nadir olarak görülen aşıların yan etkileri 
abartılı boyutlarla gündeme taşınmaktadır. 

• Aşıların yeterince güvenli olmadığını düşünen grupların 
temel itiraz noktaları, aşıdan kaynaklanan yan etkilere ve 
aşıların içerdiği maddelerin uzun dönemde vücutta 
yapması olası tahribatlara dair duyulan endişedir. 



• Birçok ebeveyn, aşıların yan etkilerinin hekimlerin ve
bilim insanlarının açıkladıklarından daha fazla olduğuna
inanmaktadır. Bu endişelerin temelinde özellikle 1990’lı
yıllardan sonra neoliberal politikalar sonucu sağlık
hizmetlerinin ve yanı sıra aşılama hizmetlerinin
piyasalaşması da vardır.

• Özellikle bu politikalar sonucunda merkez kapitalist
ülkelerde bulunan büyük ilaç firmaları aşı üretim ve
dağıtımını adeta tekellerine almış ve parasal pazar payları
%82’lere tırmanmıştır.



Sahada aşı yaptırmak istemeyen ailelerden en 
çok aldığımız cevaplar



Neden aşı yaptırmak istemiyorsunuz?

• Genel olarak hiçbir aşıya-ilaca güvenmiyorum
• Türkiye’ye gelen aşıların etken maddelerine 

güvenmiyorum
• Hastalığın doğal olarak geçirilmesi gerektiğine 

inanıyorum
• Aşıların çocuklarımı daha çok hasta yaptığını 

düşünüyorum (Otizm, sık hastalık geçirme vs.)
• Aşıların yan etkileri konusunda olumsuz hikayeler 

duyuyorum ve çocuğum/çocuklarım için 
endişeleniyorum.

• Dini sebepler yüzünden ( İçeriklerinin uygun olmadığını 
düşünüyorum)



Aşılara karşı güvensizliğinizin kaynağı nedir?

• Etrafımda insanlardan aşı sonrası sorun yaşayan tanıdıklarım 
var

• Sosyal medya ve internette aşılar konusunda çok sayıda 
olumsuz bilgi var

• Daha önce aşı sonrası kendi yakınımda sorunlar yaşadım
• İlaç firmalarına güvenmiyorum



Aşı karşıtı gruplar ve görüşlerle mücadele: 

• Toplum içinde yaşayan ve sözü geçen imam ve öğretmen gibi 
toplum liderlerine eğitim verilmesi ve onların desteğinin 
alınması,  basınla işbirliği yapılması ve sağlık muhabirlerinin 
oluşturulması, kamu spotları aracılığıyla mesaj verilmesi, aşı 
ile ilgili medya kuruluşlarıyla ortak toplantılar yapılması ve 
kamu spotları hazırlanması önemli.



28 Aralık 2018'de İnfluenza A virüs alt tipi 
H1N1 ve menenjitten öldü



You Tube aşı karşıtı kanallara 
reklam vermeyi kesiyor



Robert De Niro aşı karşıtı filmi 
festivalden çıkardı.





• Kamu spotlarının içeriğinde aşağıda yer alan çalışma 
verilerinin sunulmasının önemli.

• Aşılama yapılmaması durumunda yılda 14.900 kişi aşı ile 
korunulabilen hastalıklardan hayatını kaybedecek, 20 milyar 
TL maddi kayıp oluşacaktır (Ceyhan M., Bayhan C., Ozsurekci
Y., et al. Prospect of a World without Vaccines. Pediatrics: 
submitted). 



• Bütün bunların önlenmesi 420 milyon TL bütçe ile 
gerçekleştirilmektedir. Görsel yayın kanallarından aşı ile ilgili 
kısa ve özlü mesajların verilmesi önemli 

• Hastalıktan ölen ya da sakat kalan aile deneyimlerinin 
paylaşılması önerildi



• Medyanın aşılamaya karşı tutumu ve medya desteğinin 
artırılması

• İyi bir aşı iletişiminin sağlanması
• Akademik çevrenin aşılamaya ilgisinin artırılması



TEŞEKKÜRLER..


