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İÇERİK 

GENEL SEKRETERDEN MEKTUP 

GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISINDAN MEKTUP 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) TANITIMI 

1)DÜNYA ÇAPINDA AŞI KARŞITLIĞI 

1-BULAŞICI  HASTALIKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

A) BULAŞICI HASTALIKLARA NELER NEDEN OLUR? 

B) BULAŞICI HASTALIKLARIN BULAŞMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 

C) KİMLER BULAŞICI HASTALIKLARA DAHA FAZLA YAKALANMA 
RİSKİ ALTINDADIR? 

D) BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR? 

E) BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR ? 

F) BULAŞICI HASTALIKLAR NASIL TEŞHİS EDİLİR? 

G) BULAŞICI HASTALIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

GÜNÜMÜZE KADAR GELEN AŞI VE KARŞITLIĞI 

AŞILARIN HAZIRLIK DURUMU VE İÇERDİKLERİ 

AŞILAMAYA DUR DENİLSE YA DA KISITLAMA GETİRİLSE NELER OLUR? 

AŞILAMA TAKVİMİ GELİŞİMİNİ AŞI ÜRETİCİLERİ Mİ YÖNLENDİRİYOR? 

AŞILARIN GÜVENLİĞİ NE DURUMDA , ENDİŞELERİMİZ NEDİR ? 

AŞI KARŞITLIĞINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Dünyada kızamık vakaları neden artıyor? 

• Avrupa'da üç kat artış 

'Kızamık aşısı-otizm bağlantısı'na dair söylentinin kaynağı ne? 

Sosyal medyanın rolü 

2) GÜN GEÇTİKÇE ARTAN İNTİHAR SORUNSALI 

A) İntihar Tarihçesi 

B)  İntihar Türleri 

C)  Gittikçe Artan İntihar Sebepleri Nelerdir? 

D)  İntihar Hakkında Yanlış Bilinenler ve Doğrular 

E)  İntihar Edecek Kişiyi Anlamanın Yolları 

F) İntiharın Önüne Geçmek İçin Ne Yapabiliriz? 
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• İntihar eğilimi olan kişileri saptayan yeni bir ‘kan testi’ geliştirildi. 

 

ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN SORUNLAR 

 

KAYNAKÇA 
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Genel Sekreter’den Mektup  
Sevgili katılımcılar;  

OsmangaziBMM konferansımıza katılımınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Konferans esnasında 3 gün boyunca sizlerin Genel 
Sekreteri olmaktan ve sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. 
Kendimi sizlere tanıtmama izin verin. İsmim Barış Vargün, 17 yaşında ve Hasan Ali 
Yücel Anadolu Lisesinde 12.Sınıf öğrencisiyim.  

Bu konferans, MUN/BMM konusunda 9.Tecrübem olacak. Daha önce çeşitli 
konferanslarda delegelik ve chairlık/başkanlık yaptım. Bu tecrübelerden ikisinde 
Genel Sekreter olarak bulunurken, üçünde ise chair/başkan olarak görev yaptım. Genel 
Sekreterlik yaptığım 2 konferansı, eğitim tarzında düzenlemiştik.  

Konferans esnasında akademik olarak herhangi bir sorununuz olduğu takdirde 
yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Her türlü sorununuzda sizin yanında olacağız. 
Sayın Genel Direktörümüz Alperen Yeşilöz’ün de organizasyon konusunda her türlü 
yardımınıza koşacağını bilmenizi isterim. Lafı gelmişken, tanıştığımız süre boyunca 
her zaman yanımda olan benle her türlü işe girişen ve hatta birlikte ilk yurt dışı 
seyahatimizi de yaptığım kişi olan Genel Direktörümüz sayın Alperen Yeşilöz’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugüne kadar sürekli yanımda olan ve 
konferansın her aşamasını birlikte düzenlediğimiz tüm akademik ve organizasyon 
takımındaki arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. 
Konferansımız, akademik ve organizasyon takımımız tarafından özenle hazırlanmış 
olup yapıcı deneyimlerinize açık hale getirilmiştir. Verimli ve keyifli bir konferans 
geçirmeniz dileğiyle 

 

 

                                                                                Barış VARGÜN                                            

                                                                                                     Genel Sekreter 
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GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISINDAN MEKTUP 

 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Dünya Sağlık Örgütü Komitesi’nin başkanı ve genel sekreter başyardımcısı olarak 

söylemeliyim ki, üç gün boyunca sizlerle beraber olup yeni bir komiteyi 
deneyimleyecek olmak benim ve başkanım için bir onurdur. Başkan Buse Saraldı, 
Başkan Tuğba Kapacak olmak üzere, daha önce delege olarak bulunduğumuz BMM 
ve MUN konferanslarımızdan deneyimlediğimiz çok fazla tecrübemiz bulunmaktadır. 
Fakat bu konferansların bize kazandırdığı en değerli şey kendimize olan güvenimizi 
tekrar tekrar fark ederek fazlasıyla hissediyor olmamızdı. Biliyoruz ki sizler de bu üç 
günün sonunda birbirinden farklı tecrübelere imza atmış olacaksınız. Konferans süre 
zarfı boyunca size bir şeyler katabilmesi için ne kadar ince eleyip sık dokuduğumuzu 
fark edeceksinizdir.  

Sizlerin okuması ve bu içeriğe göre hazırlanması için biz başkan ve eş başkan olarak 
bu çalışma rehberini yazdık. Üzerinde özenle çalıştığımız bu çalışma rehberinin sizler 
için ne kadar önemli olduğunu anlamanız ve buna göre hazırlanmanız büyük bir önem 
arz ediyor. Çünkü herkesin konuya hâkim olup, katılmaya istekli olması komitenin 
gidişatı açısından çok gerekli bir unsurdur. Eminim ki aranızda böyle bir konferansı ilk 
defa deneyimleyecek olanlar da vardır. Gözünüz korkmasın, unutmayalım ki her şeyin 
bir ilki var. Kimilerinin ilk konferansı o kadar da parlak değilken, kimileri ise ikinci 
bir konferansı dört gözle bekler. Eğer çalışmanızı disiplinle yapar, komitedeki 
yönetime uyum sağlar ve kendinize güvenip bu işi başaracağınıza inanırsanız, sizlerin 
de verdiğimiz ikinci örnekten olacağınıza dair bir şüphemiz yok. Sizlere bu konferans 
geleneğini aşılayacağımıza ve yanı sıra hem akademik hem sosyal açıdan çok başarılı 
bir konferans sunacağımıza kariyerimizi göze alaraktan söz verebilir, emin adımlar ile 
ilerleyebiliriz.Bu işe başlamanızda ise eminim bazı etkenler vardır. Bizim de bu işe 
başlamamızdaki en büyük etkenlerden birisi olan kişiye teşekkürü boynumuzun borcu 
biliriz. Sadece bize değil bu işteki birçok kişiye yardımı dokunmuş olan, sorularımızı 
hep hoşgörüyle karşılayan ve bizlerin hayatına yön veren birbirinden değerli 
tavsiyelerde bulunan sevgili Umut Kandemir’e çok teşekkür eder, kucak dolusu sevgi 
ve saygılarımızı iletiriz. 

 Son olarak ise, Theodore Roosevelt’in de dediği gibi: “Bir şeyi yapacağımıza 
gerçekten inandığımızda, aslında en önemli adımı atmış oluruz. İnandığımız zaman, 
daha da azimle hareket ederiz. Kendimize güvenir, umutsuzluğa kapılmayız.”                                                   
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Hepinize başarılı bir konferans diliyorum. İyi çalışmalar! 

Sevgi ve saygılarımla …. 

 

 Buse SARALDI 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

 

Bütün insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi durumda olmaları için 
çalışır.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) misyonu, tüzüğünde belirtildiği üzere, mümkün 
olan en üst düzey sağlık düzeyinin tüm insanlar tarafından elde edilmesidir. Tüzük, 
sağlığı yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması değil tam bir fiziksel, zihinsel ve 
sosyal refah hali olarak tanımlamaktadır. 

DSÖ, 1948’de tüm insanların sağlığını geliştirmek amacıyla 61 devlet tarafından 
kurulmuştur. Bugün 194 Üye Devlet vardır. DSÖ Tüzüğü 7 Nisan 1948 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir – Bu tarih her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. DSÖ, 
Birleşmiş Milletler sistemi ve spesifik bir kurum içerisinde uluslararası sağlığa yönelik 
yönlendirici ve koordinasyon yetkilisidir. DSÖ, altı liderlik önceliğine sahiptir: 

• Evrensel Sağlık Kapsamının Geliştirilmesi: Ülkelerin gerekli tüm sağlık 
hizmetlerine ve finansal korumaya erişmesini sağlamak veya genişletmek 
ve evrensel sağlık kapsama alanını teşvik etmek 

• 17 SDG ve 169 hedef ile birlikte 2030 Gündeminin bir parçası olan sağlıkla 
ilgili kalkınma hedeflerine ulaşmak;Sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel 
belirleyicilerini ele almak. 

• Bulaşıcı olmayanhastalıklar ve ruh sağlığı, şiddet ve yaralanmaların ve 
sakatlıkların zorluklarını ele almak. 

• Uluslararası Sağlık Yönetmeliği uyarınca tüm ülkelerin akut halk sağlığı 
tehditlerini algılayıp yanıtlayabilmelerini sağlamak. 

• Kaliteli, güvenli, etkili ve uygun fiyatlı tıbbi ürünlere (ilaçlar, aşılar, tanı ve 
diğer sağlık teknolojileri) erişimi arttırmak. 
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• Sağlık sonuçlarını teşvik etmek ve ülkeler içerisindeki ve arasındaki sağlık 
eşitsizliklerini azaltmak için sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel 
belirleyicilerini ele almak. 

 

Bu önceliklerdeki ilerleme, sağlık için yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine 
doğru ilerlemeyi hızlandıracaktır: Sağlıklı yaşamı sağlamak ve her yaştan 
herkes için refahı teşvik etmek. Sağlık sistemleri; bulaşıcı olmayan hastalıklar; 
yaşam süresince sağlığın teşvik edilmesi; bulaşıcı hastalıklar; hazırlık, gözetim 
ve müdahale DSÖ’nün faaliyet gösterdiği alanlar arasındadır. 
 

Cenevre’deki WHO Genel Merkezi’nde, altı Bölgesel Ofis ve ülkelerdeki 
150’den fazla DSÖ ofisinde 7000 kişi çalışmaktadır. Tıbbî doktorlara, kamu 

sağlığı uzmanlarına, bilim adamlarına ve epidemiyologlara ek olarak; DSÖ 
personeli sağlık istatistikleri, ekonomi ve acil yardım konularındaki uzmanların 
yanı sıra idari, mali ve bilgi yönetimini idare etmek üzere eğitilmiş kişileri 
içermektedir. 
 

Yönetim, DSÖ’nün en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Meclisi ve 
Sağlık Meclisi kararlarını ve politikalarını yürürlüğe koyan Yürütme Kurulu 
aracılığıyla gerçekleşir. Örgüt, Yürütme Kurulu tarafından aday gösterilen ve 
Sağlık Meclisi tarafından atanan Genel Müdür tarafından yönetilir. DSÖ 
Bölgesel Komitesi, her Bölge Ofisi için benzer bir rolü yerine getirir ve 
Bölgesel Komite Daimi Komitesi, DSÖ Avrupa Bölge Komisyonu adına 
hareket eder ve burayı temsil eder ve kararlar ile politikaların yürürlüğe 
girmesini sağlar. 
 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 53 ülkenin bulunduğu bir bölgede çalışır. Bölgesel 
Ofis, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi dahil olmak üzere Bölge genelindeki 29 Üye 
Devletteki ülke ofislerinin merkezi Kopenhag, Danimarka’da bulunan bilim, 
teknik ve halk sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Bölgesel Ofis, teknik 
değerlendirmeler ve rehberlik sağlayarak, sağlık araştırması yürütmek ve 
verileri yayarak, önemli sağlık konularına yönelik tavsiyeler ve stratejiler 
hazırlayarak ve ülkelere sağlık 2020 uygulamasında yardımcı olmak suretiyle 
üye Devletleri desteklemektedir. Sağlık 2020, sağlık politikası çerçevesi olup, 
DSÖ Avrupa Bölgesindeki 53 ülkeye kılavuzluk etmektedir. İyi bir sağlığın 
herkese fayda sağladığını ve bu ülkelerin iki stratejik hedefi izlemek için 
hükümet genelinde çalışarak herkes için en yüksek sağlık standartlarına 
erişebileceğini kabul eder: herkes için sağlığın geliştirilmesi ve sağlık 
eşitsizliklerinin azaltılması ve sağlık için liderlik ve katılımcı yönetişimin 
geliştirilmesi. DSÖ/Avrupa programları, sağlıkla ilgili sosyal belirleyiciler, 
bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıkları, sağlık sistemleri, aile ve 
toplum sağlığı, çevre ve sağlık gibi birçok konuyu ele almaktadır. 
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Türkiye’deki DSÖ Ülke Ofisi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin bir parçasıdır. 
Bölgesel Ofis, Türkiye Sağlık 
Bakanlığına teknik yardım sağlamak ve 
diğer sağlık partnerleriyle sağlık 
faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 
1959 yılında Ankara’da Temsilcilik 
Ofisini kurdu. 

 

Ülke Ofisi, DSÖ’nün Türkiye’de 
koordinasyon ve operasyonel faaliyetleri 

için odak noktasıdır. Teknik işbirliği için 
stratejik öncelikler, DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi ve Hükümet arasında imzalanan ve 
bölgesel ve ülke öncelikleri ışığında 
ortaklaşa tanımlanan İki Yıllık İşbirliği 
Anlaşmasında belirtilmiştir. İki Yıllık 
İşbirliği Anlaşması, ulusal kurumlar ve 
uluslararası ortak ajanslarla yakın 
işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. 

 

 

 

1.DÜNYA ÇAPINDA AŞI KARŞITLIĞI 

- GÜNÜMÜZE KADAR GELEN AŞI VE KARŞITLIĞI 

“Vaccine’’ yani aşı kelimesi; düşük miktarda hasta edici bir 
özelliğe sahip bir Poxvirus olan ve çiçek hastalığından korunma 
durumunda kullanılan “Vaccinia virüs” ten türetilmiştir. Sütçü 
kadınlarının inek çiçeği hastalığına yakalanmalarının onları çiçek 
hastalığından koruduğuna dair gözlemleri sonucunda Benjamin 

Jesty 1774 yılında bir salgın sırasında inek memesindeki 
lezyondan aldığı materyalle karısı ve iki oğlunu aşılamıştır. 

 

Edward Jenner bu gözlemi klinik deneylere dayandırarak 
hazırladığı makalesiyle dünyaya ilan etmiş ve inek çiçeği 
lezyonlarından aldığı cerahatin, bağışıklanmasıhedeflenen kişinin koluna inoküle 
edildiği bu yönteme vaksinasyon (aşılama) ismini vermiştir. 
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Aslında bundan çok daha eski yıllarda çiçek hastalığına karşı aşılama Türkler 
arasında uygulanmıştır. Variolasyon denilen bu yöntemde çiçek hastalığını hafif 
geçirenlerin lezyonlarından alınan materyalin fındık kabuğunda kurutularak 
başkalarını aşılamada kullanıldığı İngiliz sefiresi LadyMontague tarafından yazılan 
mektuplarda ifade edilmiştir. 

 

Aşılamanın başlamasıyla birlikte “hiç gecikmeden” aşı karşıtlığı da başlamıştır. 
Osmanlı’daki çiçek aşısından (variolasyon) çok etkilenen LadyMontague, 
mektuplarında bu uygulamanın İngiltere’de uygulanmasını çok istediğini, ancak buna 
karşı çıkanların olacağından çekindiğini, fakat gerekirse bunlarla mücadele edeceğini 
yazmaktadır.EdwardJenner’in tıp camiasına aşı kavramını tanıtmasını takiben 1800’lü 
yılların başlarında yaygın aşılama başlamış, 1840-1853 yılları arasındaki aşılama 
hareketleri sonucunda İngiltere’de aşılama zorunlu hale getirilmiştir. Aynı yıl 
Londra’da kurulan Anti-Aşı Derneği (Anti-VaccinationLeague) aşı karşıtları için 
çekirdek bir yapı teşkil etmiştir. 1867 yasasıyla aşı zorunluluğunun 14 yaşına 
genişletilmesiyle aşı karşıtları kişisel hak ve özgürlüklerin ihlali kavramına 
odaklanmış ve yeni yasaya cevaben aynı yıl Zorunlu Aşı Karşıtları Derneği’ni 
kurmuşlardır. Aşı karşıtlarının 1870-1880’li yıllarda çıkardığı kitaplar, broşürler, 
dergiler aşılama oranlarında ciddi düşüşlere neden olmuş ve örneğin Stokholm’de 
1872 yılı aşılama oranı %40’ların biraz üstünde kalmıştır. Fakat iki yıl sonra şehirde 
ortaya çıkan büyük bir salgın, yaygın aşılamaya yeniden dönülmesini sağlamıştır. 

Aşı karşıtı bu çalışmalar, 1898 yılında İngiltere yasalarına giren “vicdani ret” 

kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm bu tarihsel sürecin ilginç yanı ise 
günümüzdeki aşı karşıtlarının kullandığı argümanların 19. yüzyıldakiler ile büyük 
oranda örtüşmesidir. Argümanlar benzeştiği gibi ortaya çıkan sonuçlar da tarihtekiler 

ile çok benzeşmektedir. 

 

Örneğin; her yıl tahmini 24 milyon ziyaretçinin geldiği Disneyland (Kaliforniya, 

ABD) kaynaklı 2014 yılı Aralık sonu ve 2015 yılı Şubat başı arası dönemde kızamık 
salgını ortaya çıkmış ve Kaliforniya sakinlerinden 110 tane doğrulanmış olgu 
bildirilmiştir. “CentersforDisease Control andPrevention (CDC)” tarafından 2015 
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yılı ilk dört ayına yönelik yayınlanan raporda Disneyland salgını ile ilişkili 
Amerika’nın yedi eyaletinde, Meksika’da ve Kanada’da ortaya çıkan salgınlardan 
bahsedilmektedir ve olguların %80’inin ya aşısız ya da aşılanma durumu 
bilinmeyen kişilerden oluştuğu ifade edilmektedir. Ortaya çıkan bu durum negatif 
bakışların, aşı karşıtlığının merkez üssü olarak bilinen Kaliforniya’ya çevrilmesine 
neden olmuştur. Her ne kadar kreş ve okullara kabulde kızamık-kızamıkçık-kabakulak 

(KKK) aşısı gerekli ise de pek çok eyalette kişisel görüş ve inançlara bağlı aşıdan 
muafiyete izin verilmektedir. 2014 yılında Kaliforniya’da anaokullarında aşı muafiyet 
oranı %2.5 iken Kaliforniya’nın Nevada gibi belli bölgelerinde kişisel görüş ve 
inançlara bağlı aşılamadan muaf tutulma oranı %22’lere ulaşmaktadır. Aşılamada belli 
oranların üzerine çıkıldığında toplumsal bağışıklık (herdimmunity) sayesinde 

immünyetmezlik ya da başka sağlık sorunları nedeniyle aşılanamayan insanlar da 
korunabilmektedir. 

Örneğin; kızamık salgınlarını önleyebilmek için yaklaşık %95 oranında bağışıklama 
oranı yakalamak gerekmektedir. Fakat aşı karşıtlığı nedeniyle toplumsal bağışıklık 
oranına erişilemeyen ya da sürdürülemeyen coğrafi bölgelerde, örneğin aşı 
karşıtlarının kümelendiği yerlerde, kızamık gibi aşı ile önlenebilir hastalıklar salgınlar 
yaparak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden olsa gerek, Amerika’da en çok satan 
kitaplar arasında yer alan ve aşı karşıtları için kaynak teşkil eden “Aşı Kitabında” 
(TheVaccineBook: Makingthe Right DecisionforYour Child) Robert Sears KKK 

aşısı yaptırmak istemeyen ebeveynlere, bu korkularını başka komşuları ile 
paylaşmamalarını, çok kişi bu aşıyı yaptırmazsa bu hastalıkların hızlı bir şekilde 
artacağını ifade etmektedir. Başka bir deyişle toplumsal bağışıklık içinde saklanın 
fakat saklandığınızı topluma söylemeyin demektedir.Toplumsal bağışıklığın 
sürdürülmesinde aşı karşıtlığı üzerinde durulsa da buz dağının görünmeyen yüzü olan 
aşı tereddütü (vaccinehesitancy) kavramına yer verilmesi daha bütüncül yaklaşım 
açısından önemlidir. Aşı tereddütü, aşılamanın güvenliliği ve gerekliliği hakkındaki 
şüpheleri ifade etmektedir. Aşı konusunda tereddütlü 
ebeveynler aşıların çoğunu yaptırdığı halde sıklıkla 
aşıların bazılarını ya da hepsini geciktirmekte ve 
sonuçta çocuklarını aşı ile önlenebilir hastalıklar 

açısından risk altında bırakmaktadır. Çocukları okul 
döneminde zorunlu aşıları yaptırma çağında olup aşı 
muafiyeti talep etmeyen Wisconsin’deki ebeveynler 
üzerinde yapılan çalışmada ebeveynlerin %34’ü çok 
fazla aşılamanın çocuklarının bağışıklık sistemini 

zayıflattığına dair endişe taşırken %23’ü çocuklarının 
onlar için iyi olan miktardan fazla aşıya maruz 
kaldığını düşünmektedir. Ebeveynlerin %15’i ise 
çocuklarının aşı yerine hastalığı geçirerek bağışıklık 
kazanmasının daha iyi olduğunu Aşı Karşıtlığı 
düşünmektedirler. Aşı tereddütü olan kişilerin 
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forumlarda yazdıkları görüşlerin incelendiği bir çalışmada aşılarla ilgili ana şikayetin 
“çok fazla ve çok erken” olduğu yönünde olup sonuçta ebeveynlerin klinisyenlerden 
sıklıkla takvimdeki aşılarının ertelenmesini talep ettikleri ve klinisyenlerin de buna 

muvafakat verdikleri bildirilmektedir. Aşı karşıtlarının kullandığı argümanlara 
geçmeden önce aşı üretim basamaklarına ve aşıların içeriklerine de kısaca değinmek 
yerinde olacaktır. 

AŞILARIN HAZIRLIK DURUMU VE İÇERDİKLERİ 

Dünya çapında her yıl bir milyar dozdan daha fazla ve çok büyük çoğunluğu tamamen 
sağlıklı kişilere uygulanan aşılar; bu özelliklerinden dolayı tasarım, monitörizasyon ve 
uygunluk açısından günümüzün en sıkı tedbirler alınan ürünleri olmaktadır. Aşıların 
üretimi çeşitli temel basamaklardan oluşmaktadır. Bunlar içinde ilk basamak immün 
yanıtı tetiklemek için kullanılacak antijenin üretimidir. Bu basamak kısmi inaktivasyon 
veya bir alt ünitenin izolasyonu ya da patojenden elde edilen rekombinant proteinin 

elde edilmesi amacıyla patojenin üretim aşamasını içermektedir. Virüsler tavuk 
fibroblastları gibi primer hücre kültürlerinde (sarı humma aşısı için) veya MRC-5 gibi 

sürekli hücre dizilerinde (hepatit A aşısı için) çoğaltılmaktadır. Bakteriyel patojenler 

antijen bütünlüğünü koruyup verimini optimize etmek üzere geliştirilen besiyerleri 
içeren biyoreaktörlerde çoğaltılmaktadır. Rekombinant proteinler bakteri, mantar ya da 
hücre kültürlerinde üretilebilmektedir. Sonraki adım antijenin substrattan salınımı ve 
üretim için kullanılan ortamdan izole edilmesidir. Ardından antijenin saflaştırılması 
aşaması gelir. 

 

Rekombinant protein aşılarında bu aşama kolon kromatografisi ve ultrafiltrasyon gibi 
kompleks adımlar içerirken inaktiveviral aşılarda ayrıca saflaştırmaya gerek olmadan 

basitçe izole edilen virüsün inaktivasyonu yeterlidir. Bundan sonra aşı içeriğine 
immün cevabı artırmak için adjuvan, raf ömrünü uzatmak için stabilizatörler veya 
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çoklu doz vialler için koruyucular eklenebilir. Aşıların içeriğini aktif içerik, aşıya 
eklenen maddeler ve aşı üretim sürecinde kullanılan ürün ve teknikler şeklinde üç 
grupta toplamak mümkündür. Herhangi bir aşının en önemli kısmını su oluşturur ki 
birçok aşıda miktarı 0.5 mL’dir. Bütün diğer aşı içeriği ise birkaç miligramı geçmez. 
Aşıların aktif içeriği olan bakteriyel ya da viral antijenlerin miktarı ise birkaç 
mikrogram kadardır. Aşılara eklenen maddeler içinde adjuvan olarak kullanılan 
alüminyum tuzları, koruyucu olarak kullanılabilen tiomersal (ya da diğer adıyla 
tiomerosal), stabilizatör olarak kullanılan jelatin, insan serum albumini, rekombinant 
insan serum albumini, sorbitol ve çok küçük miktarlarda bulunabilen sukroz, laktoz, 
mannitol, gliserol, medium 199, monosodyumglutamat, üre söylenebilir. Ayrıca 
emülsifiye edici olarak kullanılan polisorbat 80 ve oral rotavirüs aşısı gibi aşılarda tat 
düzenleyici olarak konulan sukroz aşılara eklenen diğer maddeler olarak ifade 
edilebilir. Gıda ve ilaç üretiminden farklı olarak aşıların üretimi sırasında kullanılan 
tüm ürünler, her ne kadar bazıları aşı içeriğinde hiç kalmasa bile, yardımcı maddeler 
başlığı altında listelenmektedir. Bunların içinde neomisin, streptomisin, polimiksin B, 
gentamisin ve kanamisin gibi antibiyotikler, maya proteinleri, bazı aşıların 
paketlenmesi sırasında kullanılan lateks, formaldehid ve gluteraldehid, asitliği 
düzenleyiciler, insan hücre dizileri, hayvan hücre dizileri, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar, rekombinant DNA teknolojisi, sığır kaynaklı ürünler ve diğer besiyerleri 

ana başlıklardır. 

AŞILAMAYA DUR DENİLSE YA DA KISITLAMA GETİRİLSE NELER 

OLUR? 

Etkili bir aşısı olan bir hastalıkta, aşılamanın gerekli düzeyde yapılabildiği bir ülkede o 
hastalığın morbidite ve mortalitesinin dramatik şekilde düştüğü çiçek, çocuk felci, 
difteri, boğmaca, kızamık, kuduz gibi birçok örnekte görülmüştür. 
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 Dünyada uygulanan aşılama programları yaşamı tehdit eden hastalıkların görülmesini 
önemli ölçüde etkilemiş olup pek çok hastalığın görülmesini azaltmıştır. İronik bir 
şekilde aşıların bu başarısı nedeniyle bazı bulaşıcı hastalıklar çok nadir görülmeye 
başlamış ve sonuçta aşıların gereksiz olduğu şeklinde bir düşünce ortaya çıkmıştır. Aşı 
karşıtları da bu düşünceyi kullanarak bulaşıcı hastalıkların yayılımının yaygın 
aşılama programlarına değil, modern hijyen uygulamalarına bağlı olduğu fikrini 
yaymaya çalışmaktadır. Halbuki CDC’nin yayınladığı “Aşılamaları durdursaydık ne 
olurdu?” başlıklı raporda durumun tam aksi olduğu şu şekilde ifade edilmektedir: Aşısı 
bulunmadan önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde neredeyse herkes kızamık 
geçirmekteyken ve her yıl bunların yüzlercesi kızamıktan kaybedilmekteyken 
günümüzde çoğu doktor ömründe hiç kızamık olgusu görmemektedir. Aşısı 
bulunmadan önce 1921 yılında 15.000’den fazla Amerikalı difteriden ölmüşken 2004-

2014 yılları arasında CDC’ye sadece iki difteri olgusu bildirilmiştir. 1964-1965 

yıllarında ortaya çıkan kızamıkçık epidemisinde 12.5 milyon Amerikalı infekte olmuş, 
2000 bebek ölmüş ve 11.000 düşük görülmüşken 2012 yılından beri CDC’ye 15 
kızamıkçık olgusu bildirilmiştir. Kontrol altında diye düşünülen bir hastalığın aniden 
ortaya çıkıp yayılabileceği Japonya, Avustralya, İsveç gibi ülkelerde tecrübe 
edilmiştir. 1974 yılında Japon çocuklarının %80’ine boğmaca aşısı uygulanmakta iken 
aynı yıl bütün ülkede sadece 393 boğmaca olgusu bildirilmiş, boğmaca ilişkili tek bir 

ölüm bile rapor edilmemiştir. Daha sonra aşılanma oranları düşmüş ve sadece %10 
çocuk aşılanır hale gelmiştir. 1979 yılında ise 13.000’den fazla kişi boğmacaya 
yakalanmış ve 41’i ölmüştür. Rutin aşılamaya dönüldüğünde ise hastalık sayıları 
yeniden düşmüştür. Aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların bazıları için ilgili veriler şu 
şekildedir: 

 

 

Polio:Polio virüs kalıcı fiziksel engelliğe yol açan akut paraliziden ölüme kadar 
sonuçları olan bir virüs olup aşısı bulunmadan önce her yıl ABD’de bu virüsün neden 
olduğu ortalama 20.000 polio olgusu raporlanmaktaydı. 1988 yılına gelindiğinde 127 
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ülkede yıllık ortalama 350.000 olgu ortaya çıktığı tahmin edilmekteydi. Geliştirilen 
aşılar ve polio bağışıklama çalışmaları Aşı Karşıtlığı sayesinde dünyanın birçok 
yerinde vahşi polio virüsünün neden olduğu paralitikpolio hastalığı elimine edilmiştir. 

Haemophilusinfluenzae tip B (Hib): Aşısı üretilmeden önce dünya genelinde yıllık 
ortalama üç milyon olgu ve 400.000 ölüm görülmekteydi. ABD’de beş yaş altı 
çocuklardaki Hibinsidansı 20-88/100.000 olup yıllık ortalama 20.000 olguya karşılık 
gelen bu sayının yarıdan fazlasını menenjit olguları oluşturmaktaydı. İlk 
konjugepolisakkarid aşının 1987 yılında bebekler için lisans almasıyla birlikte hastalık 
sıklığında her yerde %90’ın üzerinde düşüş yaşanmış ve ABD’de Hibinsidansı %99 
oranında azalma göstermiştir. 

Hepatit B: Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan hayatlarının bir döneminde 
hepatit B virüsü (HBV) ile karşılaşmakta ve bunların 350 milyonu hayat boyu bu 
virüsü taşımaktadır. Bir milyonu ise her yıl karaciğer hastalığı veya karaciğer 
kanserinden ölmektedir. Bebeklik dönemi bağışıklama çalışmalarından önce ABD’de 
her yıl hepatit B taşıyıcısı annelerden dünyaya gelen ortalama 12.000 bebek HBV ile 
infekte olmaktaydı. Buna ilaveten her yıl hepatit B ile infekte olmayan annelerden 
dünyaya gelen 10 yaş ve altındaki yaklaşık 33.000 çocuk bu virüsle infekte 
olmaktaydı. Rutin hepatit B aşılama çalışmaları ile bu sayılarda ciddi düşüşler yaşandı. 
ABD’de 1980’li yıllarda 300.000’lere ulaşan tahmini yeni infeksiyon sayıları 2008 
yılında 50.000’in altına inmiştir. 

Difteri: 1920’li yıllarda ABD’de çocuklarda hastalık ve ölüm nedenlerinin en 
önemlilerinden olan difteri hastalığına bağlı 1921 yılında 206.000 olgu ve 15.520 ölüm 
bildirilmişti. 1923 yılında aşının üretimiyle birlikte azalan olgu sayıları 1998 yılında 
bir olguya kadar düşmüştür. Sovyetler Birliği topraklarında, dağılma sürecindeki 
yetersiz aşılama çalışmalarının etkisiyle, 1990’lı yıllarda 150.000’den fazla olgu ve 
5000’den fazla ölüm bildirilmiştir. 

Tetanoz: Ciddi hatta sıklıkla ölümcül seyreden bu hastalık dünya genelinde 
yenidoğanlar için büyük bir problem olmaya devam etmektedir. Düzgün şekilde 
aşılanmayan 30.000 gebe ve 300.000 yenidoğantetanozdan ölmektedir. Tetanoz 

aşılaması durdurulsaydı tüm çevremizde yaygın olarak bulunan bu bakteriye ve bunun 
neden olduğu ciddi hastalığa herkes duyarlı olacaktı. 

AŞI TAKVİMLERİNİ AŞI ÜRETİCİLERİ Mİ YÖNLENDİRİYOR?  
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Aşı karşıtlarının sıklıkla üzerinde durduğu diğer bir iddia ise aşı üreticilerinin 
inanılmaz kazançlar elde ettiği ve bu durumun evrensel aşılama önerilerini 
yönlendirdiği ve aşı yan etkilerinin örtüldüğü yönünde olmaktadır ve bu iddialar aşı 
karşıtı sitelerin hemen tamamında yer almaktadır. Hatta aşı üreticilerinin araştırma 
bursu ya da hediye formunda verdikleri finansal destekler ile çalışmaları 
yönlendirdikleri iddia edilmektedir. Halbuki aşı üreticisi firmalar aynı zamanda aşısını 
ürettikleri hastalıklara yönelik ilaçları da üretip pazarlamaktadırlar. Acaba aşı ile 
önlenebilir hastalıklara yönelik aşılama programları yapılması mı, yoksa bu 
hastalıkların ortaya çıkıp bunların tedavisine yönelik ilaçların satılması mı bu firmalar 
açısından daha karlıdır? Bunu hepatit B temelinde basit bir hesap yaparak inceleyelim: 

“AmericanAssociationfortheStudy of LiverDiseases (AASLD)” immün aktif kronik 
hepatit B’li yetişkinlerin başlangıç tedavisinde pegile interferon (Peg-IFN), entekavir 

ya da tenofovir kullanımını önermektedir. Tedavide Peg-IFN kullanılacaksa 
yetişkinlerde haftada 180 µg dozda ve 48 hafta süreyle kullanılması önerilmektedir. 
Tedavinin Peg-IFN ile yapılacağını varsayarak basit bir maliyet hesabı yapalım. İçinde 
etken madde olarak 180 µg Peg-IFN a-2a bulunduran ve Türkiye’de eşdeğeri 
bulunmayan ilaç 412,15 TL fiyata satılmaktadır. Dolayısıyla kronik aktif hepatit B’li 
bir kişinin sadece Peg-IFN ilaç maliyeti 412,15 x 48= 19.783 TL olacaktır. Ülkemizde 
satılan hepatit B aşılarının fiyatları göz önüne alındığında bir kişinin sadece Peg-IFN 

ile tedavisine ait maliyetin 500-1500 doz hepatit B aşısına karşılık geleceği 
görülmektedir. 

 

 Amerika’da hepatit B bağışıklama programları öncesinde çocukluk çağı hepatit B 
infeksiyonlarının sıklığının araştırıldığı bir çalışmada 1990’lı yılların başlarında her yıl 
10 yaş altı yaklaşık 16.000 çocuğun HBV ile infekte olduğu hesaplanmıştır. Bu hesaba 
HBsAg pozitif annelerden doğan 15.000 çocuktaki perinatalinfeksiyonlar dahil 
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edilmemiştir. Her ne kadar yeni infeksiyon ve akut hastalık oranı yetişkinlerde en 
yüksek ise de kronik infeksiyon daha çok yenidoğan ya da erken çocukluk döneminde 
infekte olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. ABD’de hepatit B aşılama programlarının 
rutin olmasından önce kronik infeksiyonların tahmini %30-40’lık oranının perinatal ya 
da erken çocukluk dönemindeki bulaşa bağlı olduğuna inanılmaktadır. Tüm bu verilere 
dayanarak şunu söyleyebiliriz ki kronik aktif hepatit B tedavisinde kullanılan ilaçların 
daha çok satılması için aşılanması gereken en son kitle yeni doğanlar olmalıdır. 
Halbuki rutin bağışıklama programlarında bunun tam aksinin söz konusu olduğu 
rahatlıkla görülmektedir. 

AŞILARIN GÜVENLİĞİ NE DURUMDA , ENDİŞELERİMİZ NELERDİR ? 

Aşıların yararları ya da riskleri konusundaki algılarına ve bununla bağlantılı olarak 
aşılamaya duydukları güvene dayanmaktadır. Aşılarla ilgili toplumsal endişeler ve 
nelerin bunlara yol açtığı konusunda daha çok bilgi edinilmesi aşılama stratejilerini 
yönlendirecektir. Aşılarla ilgili risk algısı bağlamında Avrupa Birliği ülkelerinde 
yayınlanan 145 makalenin sistematik analizinin yapıldığı bir çalışmada 
aşılamayla ilgili toplumdaki en büyük endişenin aşı güvenliğine dair olduğu ve 
sıklıkla aşıların risklerinin yararlarına göre ağır bastığına dair bir kanaate yol 
açtığı görülmüştür. Bu bağlamda en büyük tereddüt kaynaklarından biri aşıların 
otizme yol açıp açmadığına dair tartışmalar olmuştur.  

Andrew Wakefield’in 1998 yılında Lancet’te yayınlanan ve süt çocukluğu 
döneminde verilen KKK aşısı ile otizm arasında ilişki olduğunu öne süren çalışma, 
KKK aşılamasıyla ilgili ebeveyn davranışlarında değişimlere ve sağlık sunucularına 
güvenin azalmasına neden oldu. Tekrarlanamayan bulguları olan bu çalışma her ne 
kadar daha sonra geri çekilse de, 1997 yılında neredeyse %95’lere ulaşan İskoçya’daki 
aşılama oranı, 2001 yılında %87’ye gerilemiş ve Wakefield’in yayınından önceki 
oranlara yeniden ulaşılması 2012’nin sonlarını bulmuştur. Aşı ve otizm ilişkisine dair 
iddia edilen hipotezlerden biri Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşılarının kombine 
edilmesinin bağırsak duvarına zarar vererek ensefalopatik proteinlerin kana geçişini 
sağladığı ve otizme neden olduğu; bir diğeri ise bazı aşılarda koruyucu olarak 
kullanılan ve etil-cıva içeren tiomersalin santral sinir sistemine toksik olduğu 

şeklinde olmuştur. KKK aşılamasının kronik bağırsak inflamasyonuna ya da bağırsak 
bariyer fonksiyonlarının kaybına yol açtığı bulunamasa da, bağırsaklardan geçip beyne 
ulaşan ensefalopatikproteinler hiç saptanamasa da Wakefield’in yaptığı çalışmanın 
ebeveynlerde yol açtığı korkuya yönelik pek çok epidemiyolojik çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların değişik ülkelerde gerçekleştirdikleri ve KKK aşısı 
otizme yol açar mı sorusuna cevap aradıkları ekolojik çalışmaların hiçbirinde otizm 
olgularındaki artış KKK aşılamasıyla ilişkili bulunmamıştır.  
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Danimarka’da 1991-1998 yılları arasında dünyaya gelen 537.303 çocuğun aşılanma 
durumu ve otizm tanısının incelendiği retrospektif çalışmada KKK aşısı yaptıran ve 
yaptırmayanlarda otizm için görece risk açısından hiçbir fark gözlenmemiştir. Otistik 
çocuklarda aşılanma zamanı ile otizm gelişimi açısından bir ilişki de saptanmamıştır. 
Aşı-otizm ilişkisine dair çok tartışılan diğer bir konu ise aşı içeriğindeki cıva içeren bir 
bileşik olan tiomersalin (ya da tiomerosal) otizme neden olabileceğine dair endişeler 
olmuştur.  

Tiomersal (sodyum etil-cıva tiyosalisilat), organik bir cıva bileşiğidir. 1930’lu 
yıllardan beri çoklu-doz aşıların içerisine eklenmekte, böylelikle enjektöre defalarca 
aşı çekilmesi yoluyla veya aşının üretim basamaklarında oluşabilecek bakteri ve 
mantar kontaminasyonunu önlemek için kullanılmaktadır. On binde birlik (%0.01’lik) 
konsantrasyonda olan tiomersal geniş bir patojen spektrumuyla oluşabilecek 
kontaminasyonu önleyecek kapasitededir. Ağırlığının yarısı etil-cıva olan bu bileşik 
KKK gibi canlı aşılarda bulunmamaktadır. Koruyucu olarak %0.01’lik tiomersal 
içeren bir aşının 0.5 mL’sinde 25 μg cıva bulunmaktadır. “FoodandDrug 
Administration (FDA)” 1997 yılında tüm gıda ve ilaçlardaki cıva bileşiminin 
saptanmasını ve ölçümünü zorunlu kılmıştır. İki yıl sonra FDA çocukların hayatlarının 
ilk altı ayında 187.5 µg’a kadar cıva alabileceğini saptamıştır. Her ne kadar aşı 
içeriğindeki etil cıva miktarının zararlı olduğuna dair bir veri olmasa da 1999 yılında 
Amerikan Pediatri Akademisi [American Academy of Pediatrics (AAP)] ve Halk 

Sağlığı Servisi (PublicHealth Service) küçük bebeklere yapılan tüm aşılardan cıva 
içeriğinin ivedilikle uzaklaştırılmasını önermiştir. Fakat bu koruyucu ve ihtiyatlı 
yaklaşımın yanlış yorumlanmasıyla aşı-otizm ilişkisi konusundaki toplumsal 
endişelerin birleşmesi, cıva karşıtı grupların doğuşuna yol açmıştır. Halbuki otizmin 
belirti ve bulguları cıva zehirlenmesinden net bir şekilde farklılık göstermektedir. 
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 ABD, İngiltere ve Danimarka verilerinin analiz edildiği üç tane büyük çaplı 
epidemiyolojik çalışmada tiomersal içeren aşılara maruziyet ile otizm arasında bir 
ilişki saptanmamıştır. CDC’nin desteklediği İtalya’da yapılan bir çalışmada ise 
hayatının ilk yılında biri tiomersal, diğeri ise 2-phenoxy etanol içeren Difteri-Tetanoz-

Aselüler Boğmaca (DTaP) aşıları vurulan çocuklar, 10 yıl sonra nöropsikolojik 
performans açısından değerlendirilmiş ve aşılardaki tiomersalin zararlı olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Otizmli ve otizmsiz çocukların prenatal ve bebeklik döneminde 
aşılardaki tiomersalmaruziyetine bakılarak karşılaştırıldığı bir başka çalışmada ise 
otizmli ve otizmsiz çocuklar arasında tiomersalmaruziyeti açısından bir farklılık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. CDC, yürüttüğü ya da dahil olduğu bu çalışmalara 
ve diğer çalışmalara dayanarak tiomersal’in bir toksin değil, sadece aşılarda 
kontaminasyonu önleyen bir koruyucu olduğunu duyurmuştur. Tiomersal ile ilgili 
endişeler uluslararası otoriterlerce yapılan açıklamalar ve kullanımda olan birçok 
aşıdan tiomersalin çıkarılmasıyla birlikte azalmaya başlarken yeni bir tartışma konusu 

olarak alüminyum adjuvanlı aşılar gündeme gelmiştir. Alüminyum tuzları, aşılarda 
adjuvan olarak 70 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve dünyada en yaygın 
ruhsatlandırılmış adjuvanlardır. Aşı antijenlerinin tetiklediği immün yanıtı enjeksiyon 
bölgesindeki depo etkisiyle, komplemanı aktive ederek veya makrofajstimülasyonu 
gibi mekanizmalar aracılığıyla artırmaktadırlar. Alüminyum içeren 
adjuvanlarınkarsinojen ya da teratojen olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Her 
ne kadar yüksek doz alüminyum toksik etkiye sahip olsa da güvenli alüminyum içerik 
konsantrasyon sınırları net bir şekilde 2 mg/kg/ gün olarak belirlenmiştir. Şunu da 
vurgulamak yerinde olacaktır ki aşı kaynaklı alüminyum  
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maruziyeti diyetle alınan miktara göre oldukça düşük kalmaktadır. Altı aylık bir bebek 
tipik olarak anne sütü ile yaklaşık 6.7 mg alüminyum alırken bu miktar bebek 

mamalarında 37.8 mg ya da soya-bazlı formülasyonlarda 116.6 mg miktarlarına 
ulaşmaktadır. Avrupa’da aşılardaki doz başına kabul edilebilir azami alüminyum 
miktarı 1.25 mg olarak kabul edilmektedir. Halbuki aşılardaki alüminyum içeriği 
bunun birkaç kat altındadır. Örneğin; hepatit B aşısı olarak piyasada bulunan 
ENGERIX B (GSK Biologicals S.A.) ya da Euvax B (LG Life Sciences Ltd.) gibi 

aşılarda doz başına 0.25 mg Al3+ bulunmaktadır. “AdvisoryCommittee on 
ImmunizationPractices (ACIP)” 2011 yılı önerilerine göre bebeklerin bir yaşına kadar 
aşı takvimi dolayısıyla maruz kaldıkları azami Al3+ miktarı 4.225 mg olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca alüminyumla ilgili yapılan farmakokinetik çalışmaların 
sonuçlarına göre 0.85 mg alüminyum içeren bir doz aşı yapılan yetişkinde plazma 
alüminyum konsantrasyonunda yaklaşık 0.04 ng/mL artış olacağı hesaplanmıştır ki 
iddia edilenin aksine aşının neden olacağı alüminyum maruziyeti oldukça düşük 
seviyede kalmaktadır.  

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün bilimsel öneri kuruluşlarından biri olan “Global 
AdvisoryCommittee on VaccineSafety (GACVS)” 2012 yılı Haziran ayında 
yayınladıkları raporda alüminyum adjuvanlı aşılarla otizm arasında herhangi bir ilişki 
olduğuna dair bilimsel kanıt bulunmadığını açıklamıştır. Bir diğer spekülatif konu ise 

aşıların otoimmün hastalıklara neden olup olmadığıdır. ABD’de 1976 yılında meydana 
gelen domuz gribi salgını sırasında 1/100.000 oranında Guillain-Barre sendromu 

(GBS) gelişen olgu bildirilmiş; fakat yapılan araştırmalar aşı sonrası ortaya çıkan bu 
patoloji oranının GBS’nin toplumdaki sıklığının altında olduğunu; aşılanmamış olup 
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grip geçirenlerde GBS’nin daha yüksek sıklıkla ortaya çıktığını göstermiştir. Benzer 
tartışmalar KKK aşılaması sonrası ortaya çıkan idiyopatiktrombositopeni tablosu 
nedeniyle ortaya çıkmış; fakat aşı sonrası 1/30.000 saptanma sıklığına sahip bu 
sorunun,kızamıkçık ya da kızamık infeksiyonlarını doğal yolla geçirenlerde daha sık 
ortaya çıktığının (sırasıyla 1/3000 ve 1/6000) belirlenmesiyle önemini kaybetmiştir. İlk 
olarak Fransa’da belirlenen ve hepatit B aşılaması sonrası geliştiği iddia edilen multipl 
skleroz (MS) olguları da büyük tartışmalara yol açmış ama sonrasında yapılan 
çalışmalar ile demiyelizan sorunların hepatit B aşısı ile ilişkili olmadığı kanıtlanmıştır. 
Ancak bu süreçte birçok endişeli ebeveyn çocuklarını aşılatmaktan kaçındığından, 
çocuklarda akut HBV infeksiyonu sıklığında artışlar yaşanmıştır. Tüm bu verilere 
dayanılarak bazı özel gruplarda saptanan ancak birebir ilişkinin tam olarak 
ispatlanamadığı bu gibi durumların nadir olarak gözlendiği ve güncel aşılama 
politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı kabul edilmektedir. 

AŞI KARŞITLIĞINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Aşılarla ilgili değindiğimiz ya da değinemediğimiz pek çok endişeye yönelik çalışma 

yapılmış ve dünyadaki tıp otoriteleri tarafından aşıların hem gerekli hem de güvenli 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat toplumun belli kısmı acaba niçin bu bulguların 
geçerliliğine şüpheyle yaklaşmaktadır? 

Bu sorunun önemli bir cevabı, toplumun bilgiye erişim yolları ile ilgili son yıllarda 
ortaya çıkan değişimde yatmaktadır. 

 İnsanların öğrenmek istedikleri konu ile ilgili en sık başvurdukları yollardan biri 
online araştırma yapmak olmaktadır. Bu noktadaki problem, “aşı ve otizm” şeklinde 
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online araştırma yapan herhangi bir kişinin karşısına CDC’nin yayınladığı verilerle 
“Ulusal Aşı Bilgi Merkezi” (NationalVaccine Information Center) verilerinin, ki 

ismi stratejik olarak seçilen bu kuruluş aşı karşıtı literatür sergilemektedir, birlikte 
çıkmasıdır. Bu tarz aşı karşıtı bir siteye birkaç dakika bile maruziyetin aşılarla ilgili 
risk algısında artışla ve ebeveynlerin aşılamayı birkaç ay geciktirmesiyle sonuçlandığı 
gösterilmiştir. 

 

 Aşılarla ilgili araştırma yapan ebeveynlerin internette karşılaştığı kişisel hikayelerin, 
aşı ile ilgili negatif anlatıların da risk algısına yönelik ciddi etkileri bulunmaktadır. 
Ülkemizde de benzer durum söz konusu olup herhangi bir arama motoru ile “Aşı ve 
otizm” şeklinde bir arama yapıldığında pek çok aşı karşıtı site ile karşılaşılmaktadır ve 
konu hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmayan herkesi etkileme potansiyeline 
sahip gibi gözükmektedir. Böyle bir durum karşısında sağlık çalışanlarının aşılar ve aşı 
karşıtlığıyla ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip olması ve aşı konusunda tereddütü 
olan bir ebeveyne nasıl yaklaşacağını da ayrıca bilmesi gerekmektedir. 

 Tereddütlü bir ebeveyne uygun bir metotla yaklaşıldığında etkili sonuçlar 
alınabilmektedir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi İngilizce Corroborate-About me-

Science-Explain/Advise kelimelerinin baş harfleri ile üretilen bir akronim olan 
C.A.S.E. yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda aşı ile ilgili endişelerini söyleyen ebeveyne 
hemen bilimsel bilgilerle cevap vermek yerine klinisyen ilk önce karşı tarafın 
endişelerine hak vererek onu cesaretlendirmekte ve bu düşüncenin nereden gelmiş 
olabileceğini anladığını ifade ederek hislerinde yalnız olmadığını göstermeyi 
hedeflemektedir. İkinci fazda klinisyen ebeveynin spesifik endişesine hak veren 
pozisyondan ayrılıp kendisinin bu konuda nasıl uzmanlaştığına dair, bu konuda 
okuduğu yayınlar, katıldığı konferanslar, görüştüğü uzmanlar olabilir, bilgi verir ve 
kendisinin çocuğunun sağlığı ile ilgili rolünü söyleyerek ebeveynin güvenine hitap 
eder. Sonra sıra bilgi transferi aşamasına gelir.  
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Son olarak da neden bu kadar kuvvetle aşılanması gerektiğine ve bunun hasta için 
neden en iyisi olduğuna inandığını ifade eder.Sonuç olarak aşılara yönelik, 
kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerden itibaren negatif propagandalar yapılmakta; 
rastlantı olarak değerlendirilecek bulgulara dayanılarak aşılar zararlı ilan edilmektedir. 
Aşı konusunda elbette “sıfır risk”ten bahsedilmesi olası değildir ve düzenli şekilde 
yapılan izlemlerle aşı yan etkilerinin yakından takibi gereklidir. Fakat bu süreçte 
aşılamanın büyük getirileri düşünülerek, herhangi bir olumsuzluğa dair ortaya atılacak 
savlar özenle irdelenmeli; hem basın yayın organları hem de sağlık çalışanları 
konunun hassasiyetini düşünerek söylemlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır. 
Ayrıca doktor, hemşire, eczacı gibi aşılarla ilgili toplumun sorularına muhatap olacak 
meslek gruplarının eğitim müfredatına aşı karşıtlığı ve buna yaklaşım konusunda 
dersler konulması, aşılarla ilgili toplumsal güvenin temini için yerinde bir uygulama 
olacaktır. 

 

1-BULAŞICI  HASTALIKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Bulaşıcı hastalıklar bakteri, virüs veya parazit gibi organizmalar tarafından 
oluşan hastalıklardır. Birçok organizma vücudunuzun içinde veya dışında yaşar. 
Normalde zararsızlardır ve hatta yararlıdırlar ancak bazı durumlarda hastalığa 
sebep olabilirler. 

• Enfeksiyon; enfeksiyöz hastalık, intaniye, bulaşım olarak da bilinir. Hastalık 
yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya 
parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, 
bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, 
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genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar ve tıbbın enfeksiyon hastalıkları 
dalında incelenirler. 
 

 
• Mikroplar uygun ısı, nem ve besin ortamı gibi koşulların varlığında sayıları 

hızlıca çoğalır. Bu mikropların bir kısmı insanlarda hastalık oluşturabildikleri 
gibi hayvanlarda da hastalık oluşturabilir. 
 

A) BULAŞICI HASTALIKLARIN ETKENLERİ 

Bulaşıcı hastalıklara farklı mikroorganizmalar neden olabilir. Aşağıda 
mikroorganizmaların türleri ve neden oldukları farklı hastalıklar yer almaktadır: 

• Bakteriler: Bu tek hücreli organizmalar boğaz, idrar yolu enfeksiyonları ve 
tüberküloz gibi hastalıklardan sorumludur. 

• Virüsler: Bakterilerden çok daha küçük canlılardır. Virüsler soğuk algınlığından 
AIDS'e kadar çok sayıda hastalığa neden olur. 

 

• Mantarlar: Saçkıran ve sporcu ayağı gibi birçok cilt hastalığına mantarlar neden 
olur. Ayrıca mantarlar genital bölgeyi de etkileyebilir. Farklı mantar türleri 
akciğer veya sinir sistemine bulaşarak hastalığa neden olabilir. 



 

- 24 - 

 

• Parazitler: Hayvan dışkısından ya da sivrisinek ısırığı gibi bir böcek ısırığından 
parazit bulaşabilir. Sıtma, parazitlerden kaynaklanan ve en çok bilinen 
hastalıklardan biridir. 

 

B) BULAŞICI HASTALIKLARIN BULAŞMA YÖNTEMLERİ 
NELERDİR? 

• 4 başlık adı altında incelenir: 
DOĞRUDAN TEMAS 

• Bulaşıcı hastalıkların çoğuna yakalanmanın en kolay yolu, hasta bir kişi ya da 
hayvanla doğrudan temasa geçmektir. Doğrudan temas şekilleri aşağıdaki gibi 
listelenebilir. 

• İnsandan insana: Bulaşıcı (enfeksiyöz) hastalıklar genellikle bakteri, virüs veya 
diğer mikropların bir kişiden diğerine doğrudan aktarılmasıyla yayılır. Bakteri 
ya da virüs taşıyan bir kişi, sağlıklı birine dokunur, sarılır, hapşırır veya 
öksürürse bakteri & virüs taşınabilir. Ayrıca cinsel ilişki gibi vücut sıvıları 
değişimi ile sonuçlanan eylemlerle de mikroplar bulaşabilir. Bazen virüs ya da 
bakterili kişide hastalık gözlenmese de, taşıyıcı olup, başkalarını hasta edebilir. 

 

• Hayvandan insana: Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere enfekte bir hayvan 
tarafından ısırılmak veya çizilmek hastalığa neden olabilir. Kuduz ya da tetanoz 
gibi bazı bulaşıcı hastalıklar, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. 
Hayvan atıkları ile temas, bulaşıcı hastalıklara yakalanmanın başka bir yoludur. 
Örneğin, kedi kumu değiştirme sırasında toksoplazma enfeksiyonuna 
yakalanabilirsiniz.  

• Anneden karnındaki bebeğe: Hamile bir kadın, doğmamış bebeğine bulaşıcı 
hastalıklara neden olan mikropları geçebilir. Bazı mikroplar plasentadan veya 
anne sütünden geçebilir. Vajinadaki mikroplar ise doğum sırasında bebeğe 
bulaşabilir. 



 

- 25 - 

 

DOLAYLI TEMAS 

• Doğrudan temas olmadan da bulaşıcı hastalıklara yakalanabilirsiniz. Pek çok 
mikrop, masa üstü, kapı tokmağı veya musluk tutacağı gibi cansız bir nesnede 
uzun süre varlığını sürdürebilir. 

• Örneğin grip veya soğuk algınlığı olan bir kişi tarafından kullanılan bir kapı 
tokmağına dokunduğunuzda, burada bıraktığı mikroplar elinize bulaşabilir. 
Ellerinizi yıkamadan önce gözlerinize, ağzınıza veya burnunuza dokunursanız 
virüs size yerleşir. 
TAŞIYICI BÖCEK ISIRIKLARI 

• Bazı mikroplar, sivrisinekler, pire, bit veya keneler gibi taşıyıcılarla taşınırlar. 
Sivrisinekler sıtma paraziti veya Batı Nil virüsü taşıyabilir. Geyik keneleri, 
Lyme hastalığına neden olan bakterileri taşıyabilir. Bunun haricinde Kırım 
Kongo kanamalı ateşi de kenelerle taşınan tehlikeli bir virüs sonucu oluşur. 
KİRLİ YA DA BOZUK GIDALAR 

• Hastalığa neden olan mikroplar vücudunuza gıdalar yoluyla da girebilir. Bu tip 
enfeksiyonlar genelde mikropların tek bir kaynaktan, birçok insanı aynı anda 
hasta etmesiyle sonuçlanır. 

 

C) KİMLER BULAŞICI HASTALIKLARA DAHA FAZLA RİSK 
TAŞIR ? 

Herkes bulaşıcı hastalıkları yakalanabilir fakat bağışıklık sistemi düzgün 
çalışmayanlar daha yüksek risk altındadır. Bu kişiler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

• Organ nakli sonrasında organ reddini engellemek için bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaçlar kullananlar 

• HIV pozitif bireyler 

• Bağışıklık sistemini etkileyen kanser türlerine veya başka hastalıklara sahip 

olanlar 

• İmplantkullananlar 
• Yetersiz beslenenler 

• Yaşlılar 
• Bebekler 
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D) BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI 
NELERDİR? 

• Her doğan çocuğa, zamanı geldiğinde aşı yaptırmalıdır.  
• Vücudu devamlı kuvvetli tutmalı, dengeli ve sağlıklı yeme-içmeye çok dikkat 

edilmelidir.  

• Düzenli bir hayat sürmelidir. 
• Bulaşıcı hastalık salgını olan yerlere mecburen gitmek gerekiyorsa, alınacak 

tedbirler ve yapılacak aşılar konusunda bir hekime danışılmalıdır(mutlaka). 
• Temizlenmemiş kirli yiyecekler yememeli, vücut temizliğine gereken dikkati 

göstermelidir. 
• Hava yoluyla ve damlacık enfeksiyonu ile bulaşan hastalıklarda, bulaşma 

süresince hastanın tecridi gerekir. 
• Sağlam kişiler hasta ile aynı kapalı ortamda kalmamalı, aynı havayı 

solumamalıdır. 
• Kanla bulaşan hastalıklarda, hasta kanıyla temastan kaçınılmalıdır. 
• Vektörlerle bulaşan hastalıklarda vektörlerin ve bunların ürediği ortamların yok 

edilmesi önemlidir. 
• Eşyalarla bulaşan hastalıklarda, hastaya ait eşyaların ortak kullanılmaması 

gerekir. 

• Su yoluyla bulaşan hastalıklarda, lağım ve çöp sularının karıştığı sular 
kullanılmamalı, içme suları kaynatılmalı, çiğ yiyecek, sebze ve meyveler çok 

iyi yıkanmalı, sağlıklı su şebekesi sağlanmalı ve sular klorlanmalıdır. 
• Bulaşıcı hastalıkların tedavisi çok çeşitli olup, hastalık yapıcı mikrobun cinsine 

göre değişir. Penisilin ve benzeri antibiyotikler bakterilere karşı tesirlidir. Sıtma 
gibi tek hücreli canlı cinsi mikroplarla meydana gelen hastalıklar da, çeşitli 
kimyevi maddelerden müteşekkil ilaçlarla iyileştirilir. Virüs hastalıkları ise 
antibiyotiklerden etkilenmezler. 
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E) BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Her bulaşıcı hastalığın kendine özgü belirti ve semptomları vardır. Fakat birçok 
bulaşıcı hastalıkta ortak olan, genel işaret ve belirtiler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 

• Ateş 

• İshal 
• Yorgunluk 

• Kas ağrıları 
• Öksürme 

 

 

F) BULAŞICI HASTALIKLAR NASIL TEŞHİS EDİLİR? 

Doktorunuz, belirtilerinize neyin neden olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için 
laboratuvar çalışması veya görüntüleme taraması isteyebilir. 

• Laboratuvar testleri: Birçok bulaşıcı hastalık benzer belirti ve semptomlara 
sahiptir. Vücut sıvılarının örnekleri bazen hastalığa neden olan belirli 
mikropların kanıtlarını ortaya çıkarabilir. Bu, doktorun tedaviyi düzenlemesine 
yardımcı olur. En sık istenen testler, kan, idrar ve boğaz kültür testleridir. 
Bunun haricinde hekiminiz gerekli görürse dışkı örneği ya da omurilikten sıvı 
alınmasını da isteyebilir. 

• Görüntüleme taramaları: X-ışınları, bilgisayarlı tomografi ve manyetik 
rezonans görüntüleme gibi taramalar, tanı koyma ve belirtilere neden olabilecek 
diğer koşulları elemeye yardımcı olabilir. 
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• Biyopsiler: Biyopsi sırasında test için bir organdan küçük bir doku örneği 
alınır. Örneğin, pnömoniye neden olabilecek çeşitli mantarlar için bir akciğer 
dokusu biyopsisi kontrol edilebilir 

 

G) BULAŞICI HASTALIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

Hangi tür mikropların hastalığa neden olduğunu bilmek, doktorunuzun uygun tedaviyi 
seçmesini kolaylaştırır. 

• Antibiyotikler: Antibiyotikler bakterilere karşı savaşan ilaçlardır. Sadece 
bakterilerde işe yaradıkları için viral hastalıklarda reçete edilmezler. Ayrıca, 
antibiyotiklerin yanlış kullanımı, bakterilerin bu tedaviye direnç kazanmasına 
sağlayarak, tedavinin daha da zorlaşmasına neden olur. Bu nedenle gereksiz 
antibiyotik tedavisinden kaçınmak çok önemlidir.  

• Antiviraller:Antiviraller bazı virüslere karşı işe yarayabilir. Fakat her virüse 
karşı bir antiviral geliştirilmemiştir.  

• Antifungaller:Topikalantifungal ilaçlar, mantarların neden olduğu cilt veya 
tırnak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Akciğerleri veya 
mukozaları etkileyenler gibi bazı mantar enfeksiyonları, oral bir antifungal ile 
tedavi edilebilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda görülen daha 
şiddetli iç organ fungalenfeksiyonları, damar içi kullanılan (intravenöz) 
antifungal ilaçlar gerektirebilir. 

• Anti-parazitikler: Sıtma dahil bazı hastalıkların tedavisi için anti-parazitikler 

kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonlarında da kullanılan bazı antiparazitik 
ilaçlar bulunmaktadır. 
 

 

 

• Dünyada kızamık vakaları neden artıyor? 

New York eyaletindeki Rockland bölgesinde kızamık salgını nedeniyle acil durum 

ilan edildi.New York City'nin kuzeyindeki RocklandCounty'de 153 kızamık vakasının 
ardından, aşısız çocukların kamuya açık alanlara girmesi 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47715579
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47715579
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yasaklandı.Yasağauymayanlara 500 dolar para cezası ile 6 aya kadar hapis cezası 
uygulanacağı bildirildi. Yasağın 30 gün boyunca uygulanacağı bildirildi.Washington, 
California, Texas ve Illinois eyaletlerinde de kızamık salgını olduğu haberleri daha 
önce çıkmıştı.ABD'de dini nedenlerle veya aşının otizme yol açacağına dair yanlış 
bilgilere dayanarak çocuklarına aşı yaptırmayı reddedenlerin sayısı giderek 
artıyor.New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, söz konusu ilçedeki 
salgın esas olarak aşırı dindar Yahudilerin yaşadığı bir bölgede yoğunlaşmış 
bulunuyor.300 bin nüfuslu ilçede aşılanma oranı yüzde 50-60 seviyesinde seyrediyor; 

uzmanlar bunun yeterli olmadığını vurguluyor. 
 

Peki, Avrupa ve ABD'de kızamık vakalarının artması neye bağlanıyor? 

 

Bu sorun insanların aşı konusundaki davranışlarıyla ilgili. 

Kızamık aşısının çocuklarda otizme yol açtığına dair söylentilerin yanlış olduğu 
çoktan ortaya çıksa da bu yanlış inanç, aşılatma oranını etkilemeye devam ediyor. 
Kızamık hastalığının içerdiği risklerden habersiz ebeveynlerin çocuklarını aşılatmama 
eğilimi de bunda etkili oldu.Kızamık aşısı olmamış insan sayısı belli bölgelerde 
yoğunlaşmış halde her yıl artarken büyük bir risk faktörü oluşturuyor. Kızamık, 
dünyanın birçok bölgesinde yılda 90 bin insanın ölümüne yol açan bir hastalık. Aşı 
oranının düşük olduğu bölgelere seyahat vb. yollarla kızamık virüsü ulaştığında, 
hastalık hızla yayılıyor. 
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• Avrupa'da üç kat artış 

 

Kızamık bulaşıcı bir hastalık ve akciğer ve beyin hasarı da dahil olmak üzere ciddi 
sağlık sorunlarına neden olabiliyor.Ancak bu tehlikelere rağmen birçok ülkede 
kızamık aşısı oranları düşüş gösteriyor.Avrupa'da 2018 yılında 82 bin 500'ü aşkın 
kızamık vakası görüldü. Bu sayı son 10 yılın en yüksek rakamı, 2017'deki vaka 
sayısının ise üç katı. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı karşıtı hareketin 2019 küresel sağlık riskleri arasında 
üst sıralarda yer aldığını açıkladı. 
 

 

'Kızamık aşısı-otizm bağlantısı'na dair söylentinin kaynağı ne? 

Batılı ülkelerde kızamık aşısı oranlarının düşmesi esas olarak İngiliz cerrah Andrew 
Wakefield'ın açıklamalarına dayanıyor.1997'de ünlü tıp dergisi Lancet'te yazdığı bir 
makalede Wakefield, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) için yapılan karma aşının 
çocuklarda otizme yol açtığını iddia etmişti.O tarihten beri yapılan birçok araştırmada 
aşı ile otizm arasında böyle bir bağlantı bulunamadı. Lancet dergisi bu araştırmayı 
yayından kaldırdı ve Wakefield İngiltere'de meslekten men edildi. 

Ancak onun ileri sürdüğü iddialar nedeniyle KKK aşısı oranları İngiltere'de 1996'da 
yüzde 92'den 2002'de yüzde 84'e kadar düştü. O tarihten bu yana yüzde 91'e 
tırmandıysa da bu oran hala DSÖ'nün önerdiği yüzde 95'in altında. 
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Aşılarda sosyal medyanın rolü 

İngiltere'de Kamu Sağlığı Derneği, aşılar hakkında "yanlış ve tehlikeli bilgi" 
yayılmasında sosyal medyanın rolüne dikkat çekiyor. 

Araştırmalar, sosyal medyada yayılan sahte haberlerin "aşılar konusunda yanlış bilgi 
içerdiği ve olumsuz mesajlar verdiğini" gösteriyor.Uzmanlar, bu konudaki "sahte 
haberlerin" yayılmasını önlemek üzere sosyal medya şirketlerini adım atmaya 

çağırıyor. 

Hükümet, sosyal medya şirketlerini aşılar hakkında yanlış bilgi içeren paylaşımları 
kaldırmaya zorlayan yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. 
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2) Gün Geçtikçe Artan İntihar Sorunsalı 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1974 

yılında intihar eylemini “kişinin 
amacının bilincinde vedeğişik 
derecelerde ölümcül amaçlı olarak 
kendine zarar vermesi” olarak 
tanımlamıştır. Yakın bir geçmişe 
kadar ölümle sonuçlanmayan 
intihar olayları, ölümle sonuçlanan 
intiharların bir alt kategorisi olarak 
ele alınmıştır. Eylem ölümle 
sonuçlansın ya da sonuçlanmasın, 
kullanılan yöntem ölümcül olsun 
ya da olmasın, istemli olarak 
yaşamına son vermeyi hedefleyen 
her türlü davranış intihar olarak 
nitelendirilmektedir. Son yıllarda, DSÖ intiharı, intihar eylemi ve intihar girişimi 
olarak iki grupta elealmaktadır. Gerçek intiharlar ölümle sonuçlanır. İntihar girişimi 
ise, bireyin kendisini yok etmek, zarar vermek, zehirlemek amacıyla gerçekleştirdiği 
intihara yönelik, ölümcül olmayan tüm istemli girişimleri içermektedir.(İntihar, 

ÉdouardManet'in tablosu. 1877–1881) Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı başka bir 
açıklamaya göre son 45 yılda intihar oranı %60 artmıştır.  

 

A) İntihar Tarihçesi 

 İntihar kelimesi yeni olmasına rağmen, 
gerçekte anlatmak istediği eylem tarihin 
ilk çağlarına kadar uzanmaktadır. Yapılan 
birçok antropolojik araştırma, ilkel 
kabilelerde intihar olgusunun olduğunu 
doğrulamaktadır. Burada görülen intihar 
daha çok yenmesi tabu olan 

yiyeceklerden olmaktadır. Tabuyu 
çiğnemesi halinde doğacak sonucu bildiği 
halde, birey bu tabuyu çiğnemekte; yani 
ölümü göze almaktadır. Tabuyu çiğneyen 
birey hastalanır ve ölür. Hatta bazı 
durumlarda fiziksel bir dış etki 
olmaksızın, tabunun çiğnenmesi halinde 

yine ölümle sonuçlanan olaylara 
rastlanmıştır. 
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 İntihar, geçmişte bazı toplumlarda benimsenmiş ve hatta bazı durumlarda 
başvurulması zorunlu bir davranış biçimi olarak kabul edilmiştir. Eski İskandinavlarda 
doğal ölüm utanç verici kabul edilir ve yaşlanan kişiler, daha onurlu bir ölüm biçimi 
olarak kabul edildiği için kendilerini uçurumdan atarlardı. Bugün bile bazı Güney 
Pasifik adalarında intihar onurlu bir davranış olarak değerlendirilir. 

 Tarihsel süreç içinde intihar oranları genellikle nisbi bir artış göstererek günümüzde 
önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelmiştir. Farklı toplumlarda ve farklı 
zamanlarda intihar oranlarının artması veya azalması genellikle, toplumsal normların 
bireyleri etkileme derecesiyle belirlenmiştir. Bu türden toplumsal engelleme veya 
desteklemeler intihar olgusunun hukuksal boyutunu oluşturmaktadır. 

B)  İntihar Türleri 

Durkheim, sosyal gruplardaki intihar oranının, bireysel mutsuzluklarla 
açıklanamayacağını göstermeye çalışmıştır. İnsanlar ekonomik olarak sıkıntı 
çekiyorlarsa mutsuz olacaklar ve bu nedenle intihar etme oranları daha da artacaktır. 
Durkheim, aynı zamanda ekonomik refah dönemlerinde de intihar oranlarının 
yükseldiğini görmüştür. Dolayısıyla intiharı kişisel mutsuzluk teorisi ile açıklamak 
yeterli olamamaktadır. 

Durkheim’a göre intihar oranları, dinlere göre değişmektedir. Örneğin Protestanlar 
arasında intihar oranı, Katoliklerden daha yüksektir. Benzer şekilde aile ilişkileri ve 
ekonomik kriz gibi faktörler de intihar oranlarını etkilemektedir. Durkheim sosyolojik 

açıdan intihar türlerini dört grupta toplamaktadır: 

 

1. Egoist (Bencil) intihar: Bireyin toplumsal 

çevresi ile bütünleşememesi sonucu oluşan 
intihardır. Bir anlamda bireyin toplumsal 
bağının zayıflaması ya da kopması, intihar 
eğilimini artırmaktadır. Örneğin Katolik 
kilisesi mensupları toplumla daha bütünleşmiş 
oldukları için, intihar eğilimlerinin de az 
olduğunu iddia eder. Öte yandan bireyciliğin 
daha yüksek olduğu Protestanlıkta, birey ile 
toplum arasındaki bağ daha zayıftır. 
Dolayısıyla bu durum, Protestanlar arasında 
egoist (bencil) intihar oranlarının artışına yola 
açmaktadır. 

 

2. Altruist (Elcil) İntihar: Bu intihar türü egoist 
intiharın zıddıdır. Kişinin toplumla bağının çok güçlü olmasından kaynaklanır. 
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Burada birey, grup kuralları ve normları gereği intihar etmektedir. Örneğin, 
Hint kastlarında dul kalan kadının, kendisini cenaze ateşinde yakmasının 
beklenildiği ifade edilir. 

 

3. Anomik (Kuralsızlık) İntiharı:Durkheim için anomik intihar, toplumdaki 
normların çözülmesinden kaynaklanan bir intihar türüdür. Özellikle ekonomik 
kriz dönemlerinde, toplumu bir arada tutan kurallar (normlar) çözülür. 
İnsanların davranışlarında kullanabilecekleri ölçüt bulmaları güçleşir. Nitekim 
kriz dönemlerinde intihar oranlarının ani yükselişine tanık olunur. Bireyin 
yaşamındaki olumlu veya olumsuz bir kesinti, son derece streslidir. İstikrarlı bir 
toplumda insanlar aşağı yukarı neler olabileceğini kestirir ve beklentilerini de 
ona göre ayarlar. Ekonomik düzendeki olumlu veya olumsuz ani bir değişiklik 
sınırları ortadan kaldırır. İyi ve kötünün ne olduğu konusundaki standartlar 
muğlaklaşır ve geleneksel davranış kalıpları yol gösterici olmaktan çıkar. Başarı 
ve başarısızlık arasındaki hat, bulanıklaşır. 

 

4. Fatalist (Kaderci) İntihar: Bu intihar türünü Durkheim, net olarak ortaya 
koymamıştır. Anomik intiharın zıddıdır; bireyin üzerinde baskı yapan kuralların 
katılığından kaynaklanır. Durkheim buna köleleri örnek verir. Ancak bu intihar 
türünü Durkheim, sadece bir dipnot olarak açıklamıştır.Bir intihar olayı, birden 
fazla intihar türüyle benzeşebilir. Örneğin, Durkheim, insanlar boşandıklarında, 
egoizmin ve anominin birlikte yer aldığını ifade etmektedir. Özetle ifade etmek 
gerekirse Durkheim, üç ana intihar türünü belirmiş ve bunların temelindeki 
sosyolojik faktörleri ortaya koymaya çalışmıştır. Birey ve toplum ilişkisinde 
toplumun belirleyiciliğini savunanlar açısından Durkheim’ın bu çalışması son 
derece önemlidir. 
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C) Gittikçe Artan İntihar Sebepleri Nelerdir? 

Bütün canlılar, yaşamını devam ettirme çabası içindedir. Bu öylesine derinlere işlemiş 
bir dürtüdür ki en karmaşık toplumları da inşa etsek, her birimiz hayata tutunmak için 
mücadele veririz. Bir kişi, yaşamındaki olumsuzlukları değiştirebilmek ve hayatını 
yoluna sokabilmek için basit bir hırsızlıktan tutun da, büyük bir cinayet senaryosuna 
kadar her türlü çabayı gösterebilir. Ancak herkes, verdiği çabadan tatmin olmaz. 
Kimisi pes eder. Kimisi dayanamaz. Kimisi başka bir çıkar yol bulamaz. Ve 
hayatlarını sürdürmeyi, hayatta kalma mücadelesine tercih ederler. Kimisi ise 
tamamen bireysel ve öznel olarak anlaşılır nedenlerle ölümü seçer. Bu seçimlerinin 
genel nedenleri ise çoktan aza doğru şunlardır: 

1. Zihinsel Hastalıklar 

 Birçok zihinsel hastalık, intiharla sonuçlanabilir. Bu hastalıkların başında 
anksiyete, bipolar bozukluk, depresyon ve şizofreni gelmektedir. 

2. Psikoz 

 Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta 
kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikotik hastalar halüsinasyonlar görüp, 
delüzyonel (sanrısal) inançlar taşıyabilir, kişilik değişiklikleri ve düşünce 
bozukluğu gösterebilir. Psikoz hastalığı da doğru ve vakitlice tanılandıktan sonra 
tedavi edilebilir. Ancak bu tarz hastalara erken müdahale edilmezse, 
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halüsinasyonların fısıldadığı saplantılı düşüncelerden kurtulmaları için sıkı koşullar 
altında tedavi edilmeleri gerekebilir. 

3. Felsefi Nedenler ve Varoluşsal Buhranlar 

 Bazıları için intihar kararı, çoğu zaman var olma umudunun bulunmadığı, acı 
verici ölümcül bir hastalığın olması nedeniyle gerekçeli bir karara dayanır. Kimi 
zamansa olan, mantıksal bir irdeleme sonucunda hayatın gereksiz ve anlamsız 
olduğu sonucuna varıp, bu yaşamı sürdürmek için bir gerekçe görememektir. Bu 
tarz krizler, çoğu zaman sıhhatli bir mantıklamadan ziyade; depresyon, travma, 
yalnızlık, anlam arayışı ve yaşamla ilgili genel tatminsizlik gibi nedenlerden 
doğmaktadır. 

4. Ekonomik Sıkıntılar ve İşsizlik 

 Sadece gençler değil, yetişkinler de özellikle ekonomik hayatlarını etkileyen hatalı 
kararlar alırsa veya yolunda gitmeyen işler sonucunda intiharı seçebilirler. 
Özellikle de işsizlik veya çalışmanın hak edilen karşılığını alamama, kişileri 
intihara sürükleyen baskıların başlıcalarındandır. Özellikle de her ay sonunda 

ödenmesi gereken faturalar biriktikçe, yetişkinler üzerindeki stres ve baskı da artar. 
Bunun yarattığı sosyal baskılar da işin içine girince, bireyler hayatlarını 
sonlandırmayı seçebilirler. 

5. Kronik Acılar ve Ölümcül Hastalıklar 

Modern bilim ve tıbbın çaresi olmayan hastalıklara sahip olan kişilerde veya 
tedavisi olsa da uzun süre (ve hatta ömür boyu) acı ve ağrı çekmeyi gerektiren 
hastalıklara sahip kişilerde intihar eğilimi görülebilir. Bu kişiler, kaçınılmaz 
gördükleri sonlarını hızlandırmak adına intiharı seçerler. İlginç bir şekilde, 
durumlarında düzelme olan kişilerde bile kimi zaman intihar eğilimi gözükür. 

D)  İntihar Hakkında Yanlış Bilinenler ve Doğrular 

Yanlış: "İntihar etmekten bahseden insanlar gerçekten intihar etmez.” 

Doğru: Kendini öldürmeyi deneyen ve öldüren insanların neredeyse hepsi 
öncesindebunun sinyallerini vermiştir, bu yüzden açık ya da kapalı bir şekilde 
kendini öldürmektenbahseden herkes ciddiye alınmalı ve hemen harekete 
geçilmelidir. 

Yanlış: "Kendini öldürmeye çalışan birisi delidir.” 

Doğru: Kendini öldürmeyi düşünen ve deneyen insanların sadece %10’unun 
gerçekle bağlantısı kopuktur. Bir insanın deli olmaması, kendini öldürmeyi 
düşünebileceği zor birdönemden geçmeyeceği anlamına gelmez. 
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Yanlış: "Eğer bir insan kendini öldürmeye karar vermişse hiçbir şey onu 
durduramaz.” 

Doğru: Kendini öldürmeyi düşünen birçok insan aslında sadece acıya son 
vermek ister. Ancak bu istek çok güçlü de olsa geçicidir. Bir insanın yaşıyor 
olması hala onu tutan bir olduğunu gösterir ve eğer bunu birisiyle paylaştıysa 
bu yardım istediği ve bir şeyler yapılabileceği anlamına gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanlış: "İntihar hakkında konuşmak insanın kafasına bu düşünceyi sokar.” 

Doğru: İntihara eğilimli bir insanla intihar hakkında konuşmak onun kafasına 
olmayan düşünceler sokmaz, aksine bu konuda açık açık konuşmak 
yapılabilecek en iyi şeydir. Bu sizin onu önemsediğinizi ve acısını sizinle 
rahatça paylaşabileceğini gösterir. 

Yanlış: "Birisi bir kere intiharı denediyse bir daha yapma olasılığı düşüktür.” 

Doğru: Tam tersi, bir kere deneyen bir kişinin bir daha deneme olasılığı hiç 
denememiş bir kişiden daha yüksektir.                                                                                                        

E)  İntihar Edecek Kişiyi Anlamanın Yolları 
 

• Kişi sürekli ölümden bahsediyor, düşünceleri bununla meşgulse, 
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• Kişide klinik düzeyde depresyon mevcutsa, 

• Kişi ölümle sonuçlanması muhtemel şekilde riskli davranışlar sergiliyorsa: 
Hayati ilaçlarını almayı reddetme, hızlı araba kullanma gibi, 

• Kişi önceden ilgilendiği etkinliklerden uzak durmaya başlamışsa, 

• Kişi çaresiz, yalnız ve suçlu hissettiğini ifade ediyorsa, 

• Kişi son dönemlerde ileri düzeyde keyifsiz, isteksiz, kaygılı olduğu halde aniden 

neşeli ve sakin bir yapıya büründüyse, 

• Kişi intihar isteğini açıkça belirtiyorsa, 

• Kişi veda etmek üzere ziyaretlerde ve benzeri girişimlerde bulunuyorsa, 

çok geç olmadan müdahele edilmelidir.  

 

F) İntiharın Önüne Geçmek İçin Ne Yapabiliriz? 

  Birçoğumuz, intihara meyilli birini görmezden gelmeyi tercih ederiz çünkü 
tanıdığımız veya aşina olduğumuz birinin kendi canına kıymayacağını 
varsayarız. Bu, birçok önlenebilir intihar vakasının ölümle sonuçlanmasının 
ana sebeplerinden birisidir. Erken fark edilen bir intihar girişimi veya eğilimi, 
neredeyse her zaman hayata bağlanma ile sonuçlanır. Bunu başarabilmek için 
sizin de yapabileceğiniz şeyler var! Avusturalya Hükümeti'nin yayınladığı ve 
Türkçeye de çevrilmiş bir broşüre göre: 

• Hemen Bir Şey Yapın: Tanıdığınız birinin intihar etmeyi düşündüğünden 
endişeleniyorsanız, hemen harekete geçin. Yardım olmadan iyileşeceklerini veya 
kendilerinin yardım edineceklerini varsaymayın. 
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• Tepkinizin Ne Olduğunu Anlayın: Doğal tepkiniz paniğe kapılmak veya kendi 
kendine durumun düzeleceğini düşünüp gözardı etmek ya da o kişinin kendini 
daha iyi hissetmesi için kestirme çözümler aramak olabilir. Bu tepkiler çok 
yaygındır. Zorlandığınızı hissederseniz güvendiğiniz bir arkadaşınızdan yardım 
edinin. 

• Orada, Yanlarında Bulunun: O kişiyle birlikte vakit geçirin ve ilginizi ve 
endişenizi ifade edin. Kendilerini nasıl hissettiklerini sorun, ne düşünmekte 
olduklarını dinleyin. Bırakın, daha çok onlar konuşsun. Sorunlar konuşuldukça 
başa çıkabilmek daha kolay görünebilir. 

• İntihar Etmeyi Düşünüp Düşünmediklerini Sorun: Kişinin intihar etmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmenin tek yolu, sormaktır. Çok kez, ne 
hissettiklerinin sorulması insanları rahatlatabilir. Sormak bazen çok güç 
gelebilirse de bir şeylere dikkat etmiş olduğunuzu, dinlemekte olduğunuzu, 
ilgilendiğinizi ve kendi başlarına olmadıklarını gösterir. İntihardan söz etmek 
onların kafasına bu fikri sokmaz; duyguları hakkında konuşmaya teşvik eder. 
İntihar fikirlerini veya plânlarını saklı tutmaya söz vermeyin. 

 

• Güvenliklerini Kontrol Edin: Bir kişi kendi canına kıymayı düşünüyorsa bu 
konuda ne kadar düşünmüş olduklarının bilinmesi önemlidir. Şunları 
sorabilirsiniz: i) Kendilerini nasıl ve ne zaman öldüreceklerini düşünmüşler mi? 
ii) Planlarını uygulamaya koyma olanakları var mı? iii) Güvenli kalmak ve 
yardım edinmek için ne tür destek sağlayabileceklerdir? iv) Onları aile bağları, 
arkadaşlar, evcil hayvanları, dinî inançları ve kişisel dayanma güçleri üzerinde 
durmaya nasıl çekebilirsiniz? Gerçekten endişe duyuyorsanız, o kişiyi yalnız 
bırakmayın. Silâh, ilâç, alkol ve diğer uyuşturucular, hattâ arabaya erişim gibi 
intihar aracı olabilecek şeyleri ortadan kaldırın. 

• Ne Yapacağınıza Karar Verin: Bu bilgiler elinizde olduktan sonra birlikte 

oturup ne adım atacağınızı konuşmanız gerekir. Kişiyi profesyonel yardım 
edinmeye ikna etmek için – ya da en azından güvenli kalması için ilk adımların 
atılması için başkalarının yardımını almanız gerekebilir. Bunlar, eşleri, ana 
babaları veya yakın arkadaşları olabilir. Ancak bu bilgileri başkalarıyla 
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paylaşarak kişinin gereksindiği yardım ve desteği alacağından emin 
olabilirsiniz. 

• Harekete Geçin: Kişiyi bir dizi profesyonel ve destekçi insandan yardım 
edinmeye teşvik edin. Yardım şuralardan sağlanabilir: i) Pratisyen hekim, ii) 
Danışman, iii) Psikolog, sosyal görevli, iv) Okul danışmanı, gençlik grubu 
lideri, v) Acil servis – polis ve cankurtaran, vi) Akıl sağlığı servisi, vii) Toplum 
sağlık merkezi. Kişi, durumu en çok kime anlatmaya gönüllü olduğuna karar 
verdiği zaman söyleyeceklerini hazırlamasına yardımcı olun. Görüşmeye 
yanında gitmeyi önerin. Görüşmeden sonra intihar konusundan söz edip 
etmediklerini ve kendilerine ne tür yardım teklif edildiğini öğrenin. Edilen 
tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olun. Bazı durumlarda kişi yardım 
edinmeyi reddedebilir. Kendisinin yardım edinmesine yardımcı olmanız ne 
kadar önemliyse de bunu kabul etmeye zorlayamazsınız. Gerekli kişileri 
durumdan mutlaka haberdar etmeniz gerekir. Bu sorumluluğu kendi başınıza 
yüklenmeyin. 

• Söz Vermesini İsteyin: İntihar fikri çok kez yeniden oluşur ve bu durumlarda 
kişinin bunu birilerine iletip anlatması önemlidir. Bunu yapacaklarına söz 
verdirmek, kişinin gerçekten yardım edinme olasılığını artırır. 

• Kendinize Bakın: İntihar etmeyi düşünen birisine yardım ediyorsanız mutlaka 
kendinize de iyi bakmalısınız. İntihar etmeyi düşünen bir kişiye, hele uzun bir 
süre destek olmak güçtür ve insanı duygusal olarak yıpratır. Bunu kendi 
başınıza yapmayın. Konuşacak birisini bulun; belki bir arkadaş, aileden biri ya 
da bir profesyonel. 

• Bağı Koparmayın: Riskte olan kişinin yaşamında ya da kişisel durumunda 
birtakım değişiklikler olmadan intihar etme fikri kolay kolay ortadan kalkmaz. 
Durumları, ya da durumları hakkındaki düşünceleri değişebilir ya da daha fazla 
destek gördüklerini ve daha iyi baş edebileceklerini hissedebilirler. Her 
durumda ailenin ve arkadaşların bağlarının sürdürülmesi önemlidir. 
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• İntihar eğilimi olan kişileri saptayan yeni bir ‘kan testi’ geliştirildi. 
 

 Bilim insanları intihar etme riski altındaki insanları tespit edebilecek yeni bir 
kan testi geliştirdi. Dönüşümsel Psikiyatri adlı bilimsel yayında yer alan 
araştırmaya göre, intihara eğilimli insanlarda belirli bir enzimin faaliyetinin 
azalması, beynin korunması için önemli olan bir molekülün üretimini azaltıyor. 
Araştırmaya öncülük eden Sydney’deki Mcquarie Üniversitesi’nden Profesör 
GillesGuillemin “Şu anda intihar eğiliminin ardındaki biyolojik mekanizmayı 
çok daha iyi görüyoruz. Bir sonraki adım intihar riski taşıyan insanlardaki 
quinolinik ve pikolinik asitleri tespit edebilecek basit bir kan testi” diyor. 
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 Keşfedilen yeni kan testinin bir kaç yıl içinde yaygın bir şekilde 
kullanılabileceğini söyleyen Guillemin, böylece psikologlar ve psikiyatrların 
intihar riskini teşhis etme şansına kavuşacağını belirtti. Profesör Guillemin’in 
uluslararası ekibi üç yıl önce quinolinik asit adlı bir nörotoksinin intihar 
eğilimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu keşfetti. 
 

 Bu asidin fazla olması beynin ruh hali ve davranışı düzenleyen bölümlerindeki 
nöronların faaliyet biçimini değiştiriyor. Son çalışmada da intihar eğilimli 
insanlarda beynin korunması için önemli bir molekül olan pikolinik asidin daha 
az üretildiği saptandı. Çalışmada aynı zamanda, antidepresan ilaçlar kullanan 
intihar eğilimli insanlarla, kullanmayanlarda aynı biyolojik değişikliklerin 
görüldüğü belirlendi. 
 

• İNTİHAR ORANININ YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER 
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ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN SORULAR 

• Aşı ve yapılma aşamaları hakkında insanlar nasıl daha fazla bilgilendirebilir? 

• Bulaşıcı hastalıklara karşı daha kalıcı ve geçerli türden nasıl önlemler alınabilir? 

• Bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski fazla olan insanlara karşı ne tür tedavi 
yolları izlenmelidir? 

• Bütün insanların gerektiğinde kaliteli ve etkili tıbbi ürünlere ulaşması maddi 
olarak nasıl sağlanabilir? 

• Ülkeler arasındaki sağlık oranı eşitsizliklerine karşı neler yapılabilir? 

• Aşı karşıtlığında karşılaşılan en büyük problem nedir ? 

• Dinsel inançlar açısından aşı nasıl karşılanır ? 

• Aşı ve insanların yaşları arasında nasıl bir orantı vardır ? 

• Kızamık sorununun ölüm oranı üzerindeki etkisi nasıl azaltılabilir ? 

• Karşıtlık ve aşının günümüzdeki sağlık sektöründeki yerini bağdaştırmak adına 
neler yapılabilir ? 

 

• İntihar etme potansiyeline sahip insanların saptanması adına ne gibi önlemler 
alınabilir? 

• İnsanların intiharı düşünen kişilere karşı tabuların yıkılması için neler 
yapılmalıdır? 

• Dünyadaki intihar oranlarının azaltılması adına ne gibi önlemler alınabilir? 

• İntihar edecek kişi hakkında bilinmesi gereken önemli unsurlar nelerdir? 

• İntihar oranın fazla olduğu yerler genel olarak nasıl ortamlardır? 

• Dünya çapında intihar oranının bu kadar artmasına etki eden faktörler nelerdir ? 

• İntihar oranının artmasında sosyal faktörler mi yoksa psikolojik faktörler mi daha 
etkilidir ? 

• İntihar eylemi gerçekleştirilir iken kullanılan en yaygın yöntem nedir ? 

• İntihar düşüncesi insanların sağlıklı beyinleri ile alınan bir karar mıdır yoksa 
aşılanma payı var mıdır ? 

• İntihar kavramının bu kadar normalleştirilmesinin etkisi dünyamız için nasıl bir 
ortam hazırlar ? 
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