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Siyasal, ekonomik, dini, sosyal ve diğer nedenlerle 
kişilerin veya toplulukların hayatlarının tamamını 
ya da bir kısmını geçirmek üzere mevcut 
yaşamlarını sürdürdükleri yerden başka bir yere 
yerleşmek koşuluyla yer değiştirmesi hareketine 
göç denir 
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Kişilerin vatandaşı oldukları ülkenin, seyahat 
esnasında transit geçtikleri ülkenin ve 
seyahat ettikleri asıl ülkenin seyahatlere 
ilişkin yasal prosedürü ile uyumlu olarak 
seyahat etmeleri durumudur. 
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Kişilerin yasadışı yollarla hem kendi 
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Gelinen bölgeye göre değişen Tbc (dirençli tbc dahil), sıtma (falsiparum 
sıtması dahil), intestinal paraziter hastalıklar, meningokok, polio,  hepatit 
B, , kızamık, kızamıkçık, boğmaca, difteri, tetanoz, viral hemorajik 
ateşler, CYBH (HIV/AIDS , Sifiliz ve diğerleri), kolera, tifo, 
ektoparazitler ve güncel ek olarak oluşabilecek durumlar 
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Personel için riskler:  
Tbc, meningokok, kızamık, 
difteri, boğmaca, viral hemorajik 
ateş, hepatit B, ve solunum 
yoluyla bulaşabilecek diğer 
enfeksiyonlar vb. 
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Mesafesine Göre 
İç göçmen 

Dış göçmen 

Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen sürekli 
ya da geçici nitelikteki göçlerdir. Ticaret ve 
sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım 
alanları, zengin maden yataklarına sahip 
alanlar. 
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• Ekonomik olarak sıkıntılı, 

• Kötü sağlık koşulları, 

• Düşük sağlık hizmetleri, 

• Düşük aşılama oranları  
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Aşı uygulaması için en iyi zaman, 
genellikle, zorlu yolculuktan, 
güvenli ülkeye ilk giriş dönemidir. 

Göç edebilenler, genellikle aşı için 
kontrendikasyonu olmayan ve 
sıklıkla geldikleri ülkenin 
vatandaşlarının geneline göre 
sağlık durumları daha iyi 
olanlardır. 
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Sağlık Kayıtları – Aşılama Oranları 



Personele Önerilen Aşılar 

• Yıllık influenza aşısı 
• En az biri  yetişkin tip boğmaca aşısı içeren tetanoz-difteri aşısı 

ile düzenli (10 yılda bir) aşılama  
• Daha önce Hepatit B bağışıklaması olmayan personele Hepatit B 

aşılaması 
• Kızamık serolojisinin belirlenmesi veya en az 2 doz kızamık içeren 

aşıların uygulandığının belgelenmesi ve negatif olanların aşılanması  
• 5 yılda bir meningokok aşısının yapılması  
• Ulusal aşı takvimine göre oral polio aşılamasının tamamlandığı 

dokümante edilemeyen GGM personeline en az 2 defa 2 ay arayla 
polio aşısı uygulaması yapılır 

• Hepatit A serolojisine bakılarak, seronegatiflere Hepatit A aşısı 
yapılması  

• Suçiçeği serolojisine bakılarak, seronegatiflere suçiçeği aşısı 
yapılması   
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Sınır Geçişinde Aşılama 
a) OPA (0-15 yaş arası), 

b) KKK (9 ay-15 yaş arası) 

c) DTaB-İPA-Hib (7 yaş altı), 

d) Dtab-İPV (7-12 yaş arası), 

e) 15 – 49 Kadınlara Td 

Rutin Aşılama 
a) Ülkemizde bulunan 

misafirlerimize yönelik, 
GBP’de belirtilen ülkemiz 
ulusal aşı takvimine uygun 
olarak; 

a)  0-11 aylık bebeklere,  

b) 15-49 yaş grubu kadınlara,  

c) okul çağındaki çocuklara rutin 
aşılama hizmeti sunulmakta, 
ayrıca kampanyalar dahilinde 
çocuk felci aşısı ve Kızamık 
içeren aşı, 5’li karma aşı 
uygulaması 0-15 yaş grubuna 
içerecek şekilde 
uygulanmaktadır. 
 

Göçmen Aşılama 



• İlk karşılaşma                            KPA, DaBT-IPV-Hib, HBV,                               
                                  PPD,  suçiçeği, HAV 

• İlk karşılaşmadan 2 gün sonra                  KKK, PPD sonucuna göre  
     BCG 

 

• İlk karşılaşmadan 2 ay sonra                  KPA, DaBT-IPV-Hib/DaBT-                      
      IPV, HBV, OPV 

• İlk karşılaşmadan 8 ay sonra         DaBT-IPV, HBV, HAV, OPV 

 

6 yaşından küçük, hiç aşılanmamış veya aşı 
kartı görülmeyen çocuklar (12-71 ay) 

 Çocukluk çağı  aşılama takvimine okul aşılaması ile devam edilir. 

 > 59 ay çocuklara DaBT-IPV yapılır. 15-59 ay arası tek doz Hib 
yeterlidir. 

 DaBT-IPV-Hib aşısının ilk dozunun 12-24 ay arası verildiği çocuklara 
ikinci doz da aynı şekilde verilir. 

 

 



• İlk karşılaşma            DaBT*-IPV, HBV, suçiçeği, 
       HAV 

• İlk karşılaşmadan 2 ay sonra             DaBT-IPV, 
OPV, HBV, KKK 

• İlk karşılaşmadan 8 ay sonra         DaBT-IPV, 
OPV, HBV, HAV 

 

6 yaş ve üzeri hiç aşılanmamış veya aşı 
kartı görülmeyen çocuklar (6-13 yaş) 



14 yaş ve üzeri hiç aşılanmamış veya aşı 
kartı görülmeyen kişiler 

 14 yaş ve üzeri 

 İlk karşılaşma             Td, OPA, HBV, KKK, 
      Suçiçeği, HAV 

 2 ay sonra                  Td, OPA, HBV, KKK 

 8 ay sonra                  Td, HBV, HAV 
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Göçmen 0-59 ay Çocuklarda  
Aşılama Çalışması (20 il) 

Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, 
Diyarbakır, Batman, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, 
Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa  

• Yukarıda belirtilen iller dışında kalan 
61 ilde de 0-59 ay yaş grubundaki 
göçmen tüm çocuklar taranarak 
aşısız bulunanlara ilk temasta KKK, 
Beşli karma ve Hep B Aşısı 
uygulanmıştır.  

• Aşılar MBYS üzerinden kayıt altına 
alınmaktadır. (Aşıların devamı ve 
takibi açısından). Yaklaşık 375.000 
çocuk kayıt altına alınmıştır. 

• Kampanya 3 tur yapılmış ve 1.turu 15 
Şubat-03 Mart 2017, ikinci turu 03-
18 Mayıs 2017, 3.turu ise 1-17 Kasım 
2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Göçmen 
Aşılama 

*İstanbul’da 6 ilçede 

 2013-2015 Mop Up Polio Aşı 
Doz Sayısı  

( 9 Tur-18* İl) 
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Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü 

Bildirilen Kızamık Vakalarının Döküntü Başlama Tarihine Göre Dağılımı 
(Türkiye, 2012-2017) (n=8754) 

2012 
n=349 

2015 
n=342 

2016 
n=9 

2013 
n=7405 

2014 
n=565 

2017 
n=84 
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Polio 

350.000 vaka, 
125 ülkede endemik, 
Dünya Sağlık Asemblesi polio 
eradikasyon kararını onaylıyor 

34 vaka rapor edilmiş, 
3 ülkede endemik, 
 

Data from The 

Global Polio Eradication Initiative. Data 

and Monitoring. 2016. http:// 

polioeradication.org/polio-today/ 

polio-now/wild-poliovirus-list/ 
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Poliovirüsü 

Polio 1 

Polio 3 

Polio 2 
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Poliovirüsü 

Polio 1 

Polio 3 

Polio 2 
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Poliovirüsü 

Polio 1 

Polio 3 

Polio 2 

Aşı ilişkili polio 
vakalarının 

tamamen önlenmesi  

Polio virüsünün 
eradike 
edilmesi  

Aşı virüsünün 
dolaşımda olma 

riskinin sıfırlanması  
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Polio 
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İlk gün: İnce barsak, primer 
replikasyon  

2. gün: Mesenterik lenf 
nodlarında replikasyon 

3. gün: Kan dolaşımına geçiş  

4-5. gün: Diğer anatomik 
bölgelerde replikasyon 

6-7. gün: İlk antikorların 
tespiti 

Polio 
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10 – 12  
gün 

Polio 
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VDPV  (“vaccine derived polio virus) 

DSÖ tanımlaması: 

VDPV: Genomunun VP1 bölgesinde % 1’den fazla antijenik drift 

gösteren sabin aşı virüsü 

Toplumda dolaştığı ispat edilirse: circulating VDPV (cVDPV) 

Virüsün bu şekilde tanımlanması için virolojik ve epidemiyolojik 

kriterlere uygunluğu kanıtlanmış olmalıdır 

İmmun yetmezlik hastalar daha uzun süre virüsü ekskrete 

ederler ve bu virüs iVDPV olarak tanımlanır 

Genetik reversiyon 
Non – polio 
Tip C enterovirüs 
 ile 

rekombinasyon 
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2017 yılında 5 yaş altı bir çocuğun aşılanması için 
yaklaşık 170 USD harcamaktayız. 
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Herşey tamam ülkesini ziyaret eden ve geri dönen 
Göçmen 

2017 yılında 5 yaş altı bir çocuğun aşılanması için 
yaklaşık 170 USD harcamaktayız. 
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