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AŞI NEDİR ?
İnsan ve hayvanlarda hastalık 
yapma yeteneğinde olan virüs, 
bakteri vb. mikropların hastalık 
yapma karakterlerinden 
arındırılarak ya da bazı
mikropların salgıladığı zehirlerin 
(toksinler) etkilerinin ortadan 
kaldırılarak, geliştirilen biyolojik 
maddelere aşı denir.



GİTTİKÇE ARTAN AŞI 
KARŞITLIĞI

Aşı karşıtlığı; aşı bileşenlerine duyulan 
üpheden kaynaklanabildiği gibi aşı
e önlenebilir hastalıkların hafife 

alınması vb. tutumlar nedeniyle de 
ortaya çıkabiliyor. Birçok aşı karşıtı, 
aşıyla önlenebilir hastalıkları yaşamın 
doğal bir parçası olarak görüyor. 
Oysa aşıyla yok edilen hastalıkların 
birçoğu ölümcül ve çok zararlı.
Mesela çiçek hastalığının yaygın 
aşılama ile yok edildiği biliniyor.



Aşılar ile ilgili öne sürülen bir başka görüş, aşıların 
içeriğine ilişkin. Alüminyum ve cıva gibi 
maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu ve bu 
nedenle aşıların da çocuklara zarar verdiği algısı
hâkim. 

Ancak Dünya Sağlık Örgütü
ile birlikte birçok uzman, söz 
konusu maddelerin zararının 
dozlarına ilişkin olduğunu 
söylüyor. Bu doğrultuda, 
iddia edildiği gibi aşılarda 
bulunan cıva ile otizm 
hastalığı arasında bilimsel 
olarak bir korelasyon 
bulunmadığı kesin.



KÜRESEL PROBLEM 
Bunun yanı sıra yine WHO’nun 
açıkladığı üzere, aşılanma 
oranlarının düşmesine paralel olarak 
2019’un ilk üç ayında, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre dünyada 
kızamık vakası %300 oranında arttı. 
Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü
2019’da belirlediği 10 küresel sorun 
arasında aşı tereddüdüne de yer 
verdi.





DÜNYADA AŞI

FRANSA



Almanya, kızamık 
enfeksiyonuna ve aşı
karşıtlığına yönelik sıkı
tedbirler alıyor. Parlamento 
tarafından çıkarılan yasaya 
göre, 2020 yılının mart 
ayından itibaren kızamık 
aşısını yaptırmayan aileler 
2,500 Euro'ya kadar para 
cezası ödeyecek.
Mart ayında yürürlüğe 
girecek yasa ile AŞISIZ okul 
öncesi çağı çocukları
kreşlere veya anaokullarına 
alınmayacak.



ÜLKEMİZDE AŞI
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 
oluşturulan bir çocukluk dönemi aşı
takvimi mevcut. Burada önemli bir 
nokta, bu takvimde yer alan aşıların 
ücretsiz olması. 
Bununla birlikte, Türkiye’de aşıya dair 
yasal bir düzenleme mevcut değil. 
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 
aşılama ile ilgili eğitimler ve 
bilinçlendirme kampanyaları
düzenlese de aşı konusunda hukuki bir 
boşluk söz konusu. 



Bunun yanı sıra, aşı reddinin popülerleşmesi ile 
birlikte çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin 
sayısı da artıyor

Tüm Temel Aşıları Olmuş Çocukların 
Oranı Son 10 Yılda %77’den %67’ye 
Geriledi

Bununla birlikte aynı araştırmaya
göre, 2018’de 24-35 aylık 
çocukların yalnızca %49,6’sı tüm
temel aşıları oldu. Bir başka deyiş
2018’de bu yaş grubundaki 
çocukların yaklaşık  yarısı, yaşına
uygun tüm aşıları olmadı.









UNICEF
Kampanya, ebeveynler de 
dâhil olmak üzere tüm 
toplumun bir araya gelerek 
aşı yoluyla herkesi 
koruyabilecekleri mesajını
yaymak üzere 24-30 Nisan’a 
denk gelen “Dünya Aşı
Haftası” boyunca 
sürdürülecek.



Nisan ayı içinde #AşıHayatKurtarır etiketini 
kullanarak yapılan sosyal medya postlarının 
aldığı her beğeni ya da yeniden paylaşım için 
UNICEF’e 1 dolar katkı yapacak. 1 milyon dolara 
kadar çıkabilecek bu katkı, tüm çocukların 
ihtiyaç duydukları yaşam kurtarıcı aşıların temin 
edilmesine destek olacak.





Aşılar, etkinlikleri ve yan 
etkinlikleri konusunda 
nereden bilgi alıyorsunuz?

Aşılar konusunda yeteri 
kadar bilgi sahibi 
olduğunuzu düşünüyor 
musunuz?



Çocuklarınızın Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
takvime alınan tüm rutin 
aşıları düzenli olarak 
yaptırıyor musunuz?

Türkiye’de bakanlık veya 
meslek örgütlerinin aşılar 
konusundaki bilinçlendirme 
ve bilgilendirme 
faaliyetlerinin yeterli 
olduğunu düşünüyor 
musunuz?



Ülkemizin kendi aşısını
geliştirmesi aşılara yeniden 
güvenmenizi sağlar mı?

Sağlık Bakanlığı’nın rutin 
takvime almadığı ancak 
hekiminizin önerdiği 
aşıları yaptırıyor 
musunuz?



MİLLİ AŞI
Bu konu hakkında Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, 
"Kendi aşımızı üreten 
güvenilir olmasından 
tereddütlerin ortadan 
kalktığı bir yaklaşımının b
aşı reddini kaldıracağına
ve önemli oranda 
azaltılacağına inanıyoru
demişti.

Türkiye, kendi aşısını üreterek aşı reddine son vermeyi hedefliy



Prof. Dr. Emin Sami ARISOY
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