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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dr. Başak Namdar ÇELIKKAN:

Sağlık Hukukçusu Av. Tuğsan YILMAZ:

Sağlık Hukukçusu Av. Erdem EREN:

SSPE Derneği Başkan Yardımcısı Harun BEDIR:

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt ILHAN:

TÜRKIYE’de doğan herkes doğduğu andan 
itibaren aşılanmalı. Eğer aile aşılanmayı red-
dediyorsa hekim bunu Sağlık Bakanlığı’na 
bildirmek zorunda. Bunlar zorunlu aşılar. 
Çocuğun hayatını etkileyebilecek durum-
ları engelliyorsak tabii ki aşılayacağız. Aşıla-
rın otizmle ilgisi olmadığı ispatlandı. Aşılanma 
zamanını konuşurken aşılanmamayı konuş-
mak çok ürkütücü. Sosyal medya o kadar hızlı 
kullanılıyor ki herkes bir konu hakkında görüş 
bildiriyor. Hekimlerden değil annelerden, aile-
lerden, blogger’lardan bilgi alıyorlar. Bilgi kir-
liliği de bu kararlara neden oluyor.

SAĞLIK hukuku açısından söz konusu 
tedaviyi bebeğin yaşı küçük olduğu için aile-
nin reddetme hakkı vardır. Kanserli bir has-
tayı düşünün. Tedavi görüyor ve bir süre sonra 
kendine uygulanan tedaviyi reddediyor, yarıda 
kesiyor. Bu hukukta kişinin kendi yaşamı 
üzerindeki inisiyatif hakkıdır. Burada önle-
yici, koruyucu bir tedaviden bahsediliyor. Bu 
konuda mahkeme kararı dikkate alınır. Yargı 
kararına ilişkin hukuk yolu açıksa bakanlık 
bunu yargıya taşıyacaktır. 

BU tür davalarda çocuğun üstün yararı ilkesi 
dikkate alınır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
18’inci maddesi, devlet ve ailelerin çocuğun 
üstün yararını korumakla yükümlü olduğunu 
söyler. Savcı Bey haklı gerekçeler göstere-
rek 8 sayfalık savunmayla karşı bir tez sunuyor. 
Çocuğun üstün yararı ilkesini ihlal etmiş  
olmuyor. Burada çocuğun üstün yararı ilkesini  
destekleyecek nitelikte bir karar var. Aile 
burada haklı gerekçelerle çocuğun üstün  
yararı ilkesine dayandırırsa Yargıtay’ın  
vereceği karar tartışmaya açılır.

ÇIFTIN kararına saygı duyuyorum ancak 
kızamık aşısı beyne yerleşen virüsün neden 
olduğu SSPE hastalığından korunmada çok 
önemli. Ikiz bebeklerine bu aşıyı yaptırmadı-
lırsa SSPE riski taşır hale gelebilirler. Burada 
çocuğun bağışıklık sistemi de önemli. Herkes 
için risk var diyemeyiz. Türkiye’de 2 bine yakın 
SSPE hastası çocuk var. Her hafta SSPE has-
talığından bir çocuk kaybediyoruz. 

‘Çocuğun üstün yararı 
ilkesini ihlal etmiyor’ ‘Kızamık aşısı olmazsa  

SSPE riski oluşabilir’ 
‘İkiz bebekleri hastalık riski taşıyor’

Çocuklara aşı yaptırmak şart mı? 

Sezaryene de 
itiraz etmişler

ORDU’da, yeni doğan ikizlerine “Içinde 
cıva var” diye Hepatit B aşısı yaptırmayan ve 
haklarında açılan davayı kazanan Savcı Hüse-
yin Ayyayla ve öğretmen eşi Reyhan Ayyay-
la’nın, “Ikiz bebek sezaryenle doğmalı” diyen 
doktorları da dinlemediği ve normal doğum 
yaptırdıkları öğrenildi. 

Ilk evliliğinden 2 oğlu olan Hüseyin Ayyayla, 
ikinci evliliğini 2008’de yaptı. Çift, normal yol-
lardan bebek sahibi olamayınca tüp bebek 
yöntemini denedi ve anne ikiz bebeklere 
hamile kaldı. Doktor, normal doğumun riskli 
olduğunu söyleyerek sezaryen önerdi. Ancak 
çift; bebeklerinin sezaryenle alınıp erken dün-
yaya gelmesine itiraz etti. Doktor riski göze 
alamayınca aile başka bir doktora başvurdu. 
Ikinci doktor da benzer risklerden söz edince 
çift, “Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça sezar-
yenle doğum istemiyoruz. Allah bebeklerimizi 
yaşatacaksa yaşatır zaten” diyerek ısrar etti. 
Ailenin tüm riski üzerine almasıyla 30 Mart 
2015’te normal doğum gerçekleşti. Aşı konu-
sunda da ısrar eden çiftin; Prof. Dr. Ahmet 
Aydın ve Uz. Dr. Cem Kınarcı’nın “Otizme 
Çözüm Var” ve Dr. Aidin Salih’in “Gerçek Tıp 
/ Yitik Şifanın Izinde” kitaplarını okuduktan 
sonra aşı yaptırmamaya karar verdikleri belir-
tildi. n Ümran AVCI / İSTANBUL 

‘Bilgi kirliliği 
bu kararlara 
neden oluyor’

‘Hukuken aşı 
yaptırmama 
hakları var’

ORDU’da yeni doğan 
ikizlerine ‘“İçinde cıva var” 
diye Hepatit B aşısı yap-
tırmayan ve bu sebeple 
haklarında açılan davayı 
kazanan Ordu’da görevli 
Savcı Hüseyin Ayyayla 
ve eşinin kararı Türki-
ye’nin gündemine oturdu. 
Bebeklerini aşı yaptır-
mayınca hakkında dava 
açılan savcının, bilim-
sel araştırma ve verilere 
dayalı 8 sayfalık savun-
masının, mahkemenin 
kararında etkili olduğu 
belirtildi. Yargının tartışılan 
kararını uzmanlar değer-
lendirdi. n Öznur KARSLI / 
İSTANBUL

 

SAĞLIK Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Araştırmalarda, aşılar ile otizm ara-
sında doğrudan bir ilişki saptan-
mamıştır. Haberde bahsi geçen 
“Tiyomersal” maddesi organik bir 
cıva bileşiğidir. 1930’dan beri aşı-
larda koruyucu olarak kullanılmakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı 
çalışmalara göre tiyomersal içeren 
aşı uygulanan çocuklarda cıva mik-
tarının eşik değerlerin altında kal-
dığı gösterilmiştir. Yüksek aşılama ile 
önlenebilir hastalıkların sayısı ve yol 
açtıkları ölümler azalmıştır.”

‘Aşı ile otizm arasında 
bir ilişki saptanmadı’

BÜTÜN bilimsel veriler aşı yapmamızın daha doğru olduğunu söylü-
yor. Aileler bazı gerekçelerle buna itiraz ediyor olabilirler. Bize göre top-
lum ve bebeğin sağlığı açısından bu aşıların yapılması gerekiyor. 

Her ilacın, her aşının düşük değerde de olsa riskleri vardır. Davayı 
açan ailenin ikiz bebekleri şu anda bu hastalıkların riskini taşıyor. Aşı-
nın yan etkisi olabilir diye çocuğa aşı yaptırmamak kabul edilebilir bir 
durum değil. Şu anda Türkiye’de kızamık çok yaygın bir hastalık. Bu 
anlamda kızamık aşısı çok önemli.
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