
AŞILAMAYLA İLGİLİ GENEL 
KAVRAMLAR VE AŞI TİPLERİ

Dr. Ömer KARAŞAHİN
SBÜ. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sunum planı

1) Aşının Tanımı
2) Genel Kavramlar
3) Aşı Tarihçesi
4) İdeal Aşı özellikleri
5) Aşı İçeriği
6) Aşı Tipleri 
7) Türkiye’de Aşı Mevzuatı



AŞI TANIMI



Aşı Nedir?

Ölü veya zayıflatılmış mikroorganizmanın kendisini ya da ürününü 
içeren

İnsan ve hayvanlarda hümoral ve hücresel yoldan aktif bağışıklığı 
uyaran

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan medikal preperatlar



GENEL 
KAVRAMLAR



Genel Kavramlar-1

Bağışıklama; Bir bulaşıcı hastalığa karşı, kişiyi aktif yada pasif olarak dirençli hale 
getirme işlemidir

Toplum Bağışıklığı (“Herd Immunıty”); Bir bulaşıcı hastalığa karşı, bağışık olan 
kişilerin tüm topluma oranıdır

Toplum bağışıklığı eşik değerin üzerine  çıktığında salgın riski tamamen ortadan 
kalmakta, sporadik vakalar azalmaktadır 

Milyonda 1’in altına düşmesine eliminasyon veya görülmez olması eradikasyon 
denir 



Genel Kavramlar-2

Hastalığın bulaşma kapasitesi, toplum bağışıklığı eşik değerini belirleyen en önemli faktördür

Temel çoğalma sayısı (basic reproduction number), hastalık bulaşma kapasitesinin 
göstergesidir (R0)

Temel çoğalma sayısı, bulaşıcı bir bireyin tamamen duyarlı bir topluma girdiğinde bulaşıcı hale 
getireceği birey sayısıdır

Özellikle damlacık çekirdeği ile bulaşan enfeksiyonlarda bu değer yüksektir

R0 değeri arttıkça toplum bağışıklığı eşik değeri de yükselir



Genel Kavramlar-3

Kümelenme: Beklenenden fazla olup olmasına bakılmaksızın belirli zaman diliminde bir bölgede 
vakaların toplanması

Filyasyon: Bir hastalığın nereden kaynaklandığını bulmak için yapılan geriye yönelik çalışmalar bütünü

Endemi (yaygın): Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada ya da toplulukta sürekli 
görülmesi durumudur

Epidemi(Salgın): Bir bölgede veya özel bir grupta belirli bir zaman diliminde beklenenden daha fazla 
vaka görülmesidir

Pandemi: Salgının birden çok ülkeye veya kıtaya yayılmasıdır



Genel Kavramlar-4

Silme Aşılaması (Mop Up): Aşı oranı düşük olan bölgelerde, aşı oranını kısa sürede yükseltmek ve
virüs dolaşımını azaltmak amacıyla uygulanır (kapı kapı dolaşarak)

Yakalama Aşılaması (Catch Up): Hastalık bulaş zincirini kırmak, etkenin dolaşımını durdurmak
amacıyla uygulanır

İzleme aşılamaları (Follow-up): Zamanında aşılanamama ya da aşıların %100 koruyuculuğu
olmaması nedeniyle hastalığa duyarlı nüfusun artışına dayalı olarak yapılan aşılama uygulamasıdır

Koza stratejisi: Bebekleri korumak için bebekle teması olan kişilerin aşılanması yaklaşımıdır



AŞI TARİHÇESİ



AŞI TARİHÇESİ-1

11. yy’da Çin’de çiçek hastalarından alınan pürülan
materyalin tozlarını sağlıklı kişilerin burun
mukozasına veya cildine inoküle ederek bağışıklama
yaptıkları bilinmektedir

1721 yılında Lady Mary Montagu’nün yazdığı
mektuplarda İstanbul’da çiçek hastalığına karşı aşı
varlığını bildirmiştir

Çiçek hastalığını önlemeye yönelik bu uygulama
1600’lü yıllarda Anadolu’ya ulaşmıştır



1796 yılında Edward Jenner’in uyguladığı çiçek aşısı inek çiçeğinden
elde edilen, canlı attenue bir virüs aşısıdır

AŞI TARİHÇESİ-2

1885 yılında Pasteur Kuduz bir köpek
tarafından ısırılan dokuz yaşındaki çocuğa
tavşan omuriliğinde kültürü yapılan ve
köpekte etkinliği kanıtlanmış aşıyı
uygulamıştır





Ülkemizde aşı üretimi için çalışmalar ilk Osmanlı İmparatorluğu Döneminde başlamıştır

2. Abdülhamit döneminde Pasteur’e yapılan yardım karşılığında yanında çalışmak üzere bir ekip
görevlendirilmiştir

Bu ekip çalışmalara temel teşkil etmesi için “kuduz mikrobu” enjekte edilmiş bir kemik iliği ile Osmanlıya
geri dönmüş ve merkez kurmuştur. Dünya’da üçüncü, doğunun ise ilk kuduz merkezi olmuştur. Daha
sonra bu merkez difteri serumu da üretmiştir.

AŞI TARİHÇESİ-3

1892 yılında bakteriyolojihane ve ilk çiçek aşısı üretim evi kurulmuştur



AŞI TARİHÇESİ-4

1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, dizanteri ve veba aşıları, 1927 verem aşısı Türkiye’de ilk kez
hazırlanmış ve uygulanmıştır

1940’lı yıllara kadar tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, tetanoz, kuduz aşıları seri üretimle
oluşturulmuştur

1968’de kurulan serum çiftliğinde tetanoz, gazlı gangren, difteri, kuduz, şarbon ve akrep serumları da
üretilmiştir

Hastalıkların yok olması ile 1971’de tifüs,1980’de çiçek aşısı sonrasında 1996’da DBT, kuduz aşısı, 1997’de
BCG aşı üretimi sona ermiştir



İdeal aşı nasıl 
olmalı?



Hedef kitleler için güvenli 
olmalı, 

Koruyuculuğu uzun süre 
olmalı 

Mümkün olduğunca az 
sayıda enjeksiyonla yeterli 
koruma

Enjektör kullanımı dışında 
da farklı yollardan 
uygulanabilmeli

Diğer aşılarla birlikte 
kullanılabilmeli

Isı değişimlerine dirençli 
olmalı, özel saklama 
koşullarına ihtiyaç duymalı

Ucuz, kolay kullanılabilir, Yan etkileri çok az olmalıdır Konakta hastalık 
oluşturmamalı



Aşı içeriğinde neler 
var? 



Aşının üretildiği ortama ilişkin maddeler (yumurta antijenleri, serum proteinleri, hücre kültürü artıkları 
gibi)

Antijenin enjeksiyon bölgesinde yavaş salınmasını sağlayan ve immün sistemin uzun süreli 
stimülasyonuna yol açan adjuvanlar; Alüminyum tuzları, stokinler(IL-2 vs.), yağ emülsiyonlar (MF59 vs.)

Bakteri üremesini engellemek ve antijenin stabilitesini korumak için kullanılan; stabilizör, koruyucu ve 
antibiyotikler 

Tiyomersal; (etil civa); Çok dozlu aşı flakonlarının kontamine olmasını engellemek için kullanılır. Toksiste 
için aşıdaki dozun en az 100 katı gereklidir (≥3 mg/kg)

Türkiye’de;  Euvax B: Hepatit B aşı (<0,05 mg) TETADİF : Td, erişkin tip (>7 yaş) Tetanoz Difteri Aşısı (<0,05 
mg)



Aşı Tipleri



Aşı Tipleri

• Attenue canlı aşılar
• Ölü- inaktive aşılar

Tüm hücre aşıları

• Toksoid aşılar
• Subunit aşılar (Kapsüler polisakkarit, Konjuge aşılar) 

Saflaştırılmış makromoleküller

Rekombinat gen teknoloji aşıları



Attenue Canlı Aşılar-1

Attenüasyon (zayıflatma); patojenin 
(viral ya da bakteriyel)

Kültür ve pasajlamayla 

Büyüme ya da virülanstan sorumlu genler 
çıkarılarak  virülansın azaltılması işlemidir 

Bacille Calmette Guerin (BCG), Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Oral polio
virüs (Sabin), Suçiçeği (Varicella), Çiçek aşısı , Sarı humma, Rota virüs



Attenue Canlı Aşılar -2

Doğal enfeksiyonu taklit etmesi, T hücre 
aracılı yanıtı indüklemesi ve büyük 
miktarda antijenik uyarı yaratması

Güçlü bir bağışıklık belleğine yol açtığından, bir 
veya iki dozla uzun süren (yaşam boyu) bağışıklık 
elde edilebilir

Bu aşıların canlı kalabilmeleri için +2 ile +8ºC arasındaki ısı ortamında
saklanmaları ve taşınmaları gerekir



Attenue Canlı  Aşılar -3

Hastalığa neden olabilecek virülan forma 
dönüşme olasılığı teorik açıdan olasıdır

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve 
gebelerde canlı aşı uygulaması kontrendikedir

Canlı aşıların arasında veya kan ürünleriyle interferans gelişebilir

Bazı virüsler için üretimi kolay olmakla birlikte bakteri veya parazit gibi daha 
karmaşık canlılar için üretimi zordur



Ölü - İnaktive aşılar-1

Uygun koşullarda çoğaltılır, saflaştırılır ve ısı ya da kimyasallarla 
inaktive edilerek hastalığa yol açamayacak hale getirilir

İnaktif polio (İPV), Hepatit A, Kuduz, İnfluenza, Boğmaca, Kolera, 
Veba

Vücutta çoğalacak m.o. içermediklerinden  hastalığı indükleme 
potansiyelleri yoktur



Ölü - İnaktive aşılar-2

Kullanımı güvenli ve bağışıklık yetersizliği olan ve hamilere verilebilir

Canlı zayıflatılmış aşıdan daha ucuzdur

Depolaması canlı aşı kadar kritik değildir



Ölü - İnaktive aşılar-3

Bu aşılara bağışıklık yanıtını güçlendirmek için bazı adjuvan maddeler 
de eklenir 

İnaktive edilme şekillerine göre antijenitesini kaybedebilirler 

Uzun dönemde yeterli bağışıklık ve bağışıklık belleği oluşturabilmek 
için birden fazla doza gerek duyulur 



Toksoid Aşılar -1

Toksoid, kimyasal değişiklikler sonucunda zararsız hale getirilmiş, 
ancak antijenik özelliklerini koruyan bir bakteriyel ekzotoksindir

Bakteriler uygun ortamlarda çoğaltılır, toksin kültür ortamından 
çıkartılır, saflaştırılır ve genellikle formalinle inaktive edilir

Antikor aracılı immüniteyi stimüle eder ve oluşan antikorlar, toksini 
nötralize ederler



Toksoid Aşılar -2

Difteri, tetanoz

Az sayıda antijenik determinant içerdiği için çoklu doz 
uygulamalarına gerek vardır

Adjuvan kullanılır 



Subunit aşılar - 1

Bütün organizmalar yerine saflaştırılmış antijenleri içerir

Patojenin kendisinden ya da genetik mühendislikle rekombinant teknoloji 
ile başka bir virüs, bakteri ya da mayada klonlama yolu antijen elde edilir

Asellüler boğmaca, Trivalan veya tetravalan inaktive influenza aşıları   



Subunit aşılar - 2

Bakteriyel aşılarla görülen olumsuz 
reaksiyonlar subunit aşılarda daha azdır

Asellüler boğmaca aşısında Bordatella pertussis’ten 
üretilen saflaştırılmış antijenler ve pertussis toksoidi 
bulunur

Bu antijenler küçük ve hücrenin cansız bileşenleri oldukları için, hastalığa yol 
açma olasılıkları yoktur

Bağışıklık sistemi baskılanmış insanlara güvenle verilebilir

Adjuvanlar kullanılmıştır



Polisakkarit aşılar

T-hücresinden bağımsız antijenler oldukları için yüksek immünojenik 
potansiyel taşımazlar 

Bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş olan bebeklerde ve küçük 
çocuklarda ancak kısa süreli bir bağışıklık sağlayabilirler

Aşının ikinci bir dozu verildiğinde de rapel etkisi gözlenmez 



Konjuge polisakkarit aşılar

Polisakkarit aşıların bağışıklık belleği sorunun aşılması için tetanoz toksoidi gibi bir 
taşıyıcı proteine bağlatılır

İmmünojeniteleri önemli ölçüde artırılmaktadır

T hücrelerine bağımlı özellik kazanmaları sağlanarak uzun süreli koruma elde 
edilir

Hib, Pnömokok, Meningokok



Rekombinant antijen aşıları – 1

Rekombinant DNA teknolojisi ile bakteri, maya veya memeli hücre kültüründe klonlanabilir. 
İmmunojenik protein kodlayan genler ekspresse edilmeye başlanır

Hücrelerden biyokimyasal yolla karbonhidrat veya protein olarak saflaştırılır  ve aşı olarak kullanılabilir

Etkin, güvenilir, hızlı , ucuz, aşı üretimi avantajıdır

Geliştirilme aşaması güç ve pahalı olması ise dezavantajıdır

HBV, HPV



Kombine aşılar 

Farklı patojenlerden alınan antijenlerin tek aşıda kombine edilmesi gerekli 
enjeksiyon sayısını, doktora geliş sayısını, maliyeti azaltabilmekte ve aşılama  
programına uyum artmaktadır

Kombine aşı uygulamalarında yan etkiler daha sık görülebilir

İnterferans olasılığı nedeni ile antikor 
cevabı etkilenebileceğinden uygun 
kombinasyonlar hazırlanmalıdır

BCG-DBT-OPV, BCG-kızamık-sarıhumma-tetanoz, 
DBT-hepatit B, DBT-sarıhumma, DaBT-İPV-Hib



Canlı Rekombinant vektör aşıları

Vektör görevi gören atenüe bir virüs veya bakterinin genomuna yerleştirilir

Hayvanlarda kuduz aşılamasında bu 
teknoloji kullanılmaktadır

Modifiye virüs konağa verilince, immunojen
eksprese olur, immun sisteme sunulur ve 
immun yanıt gelişir

Ebola virus aşısı da Zaire Ebolavirus’unun glikoproteinini eksprese eden 
rekombinant, vezikuler stomatit virus temelli rekombinant vektor aşısıdır



DNA plazmid aşıları

İstenilen antijenik yapıyı kodlayan DNA parçası, uygun bir transkripsiyon başlatıcısı 
(promotor) ile bir bakteri plazmidine yerleştirilir

Konak hücreye verilen bu plazmid taşıdığı DNA sayesinde özgül proteinlerin konak 
hücrede eksprese edilmesini sağlar

SARS corona virüs, H5N1 avian influenza, H1N1 pandemik influenza ve Zika virüs 
için aşı adayları bulunmaktadır

Aşı üretim sürecini çok kısaltacaktır



Aşı mevzuatı



13.03.2009/7941’tarihinde Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi

Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp 
bağışıklamalarını sağlamak,

Aşı ile korunabilir hastalıklardan kaynaklanan hastalık, sakatlık ve 
ölümlerini önlemek

Aşısız çocuk bırakmamak



Aşılamaya yönelik hükümler-1

Aşı’nın hukuka uygun olup olmadığı ve hekimin sorumluluğunun sınırlarını yasal düzenlemeler ve uluslararası 
sözleşmelerle belirlenebilecektir

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 72:‘57’nci maddede 
zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan 
şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik 
olunur’.

Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbiki.

Herkese her durumda aşı yapılacağı gibi bir zorunluluktan bahsedilmemekte ve  salgın hastalık durumunda 
alınacak tedbirleri açıklamaktadır



Aşılamaya yönelik hükümler-2

T.C. ANAYASASI’NIN 17/II. MADDESİNDE “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz”

Kişinin rızası olmaksızın vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz ilkesi Türk Medeni 
Kanunu madde 24’te ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin 22,24/1,25 ve 26. maddelerinde geçmektedir

Ayrıca, HHY 26. Maddesinde hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır, ibaresi yer 
almaktadır



2015 Yılında AYM’nin maddi ve manevi varlığın korunması ve hakkının ihlali 
edildiğine karar verilmiştir 

2009 yılındaki GBP’den sonra ebeveynlerin aşıya izin vermemesi durumunda 
velayetin gereği olan bakım görevini yerine getirmemesi nedeniyle 5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu gereği sağlık tedbiri koyulması için ASPİM’e bildirim 
yapılmaktayken



Red söz konusu ise İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu doldurularak 
Aile hekimliğinde saklaması gerekmektedir



‘Güvenli su sağlamanın dışında hiçbir tıbbi yaklaşım hatta
antibiyotikler bile mortalitenin azalmasında aşılar kadar
etkili olmamıştır’
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