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Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• Ülkemizde aşı üretimi için çalışmalar ilk Osmanlı 
İmparatorluğu Döneminde başlamıştır. 

• 1721 yılında İngiltere Büyükelçisinin eşi Lady
Mary Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta 
İstanbul’da çiçek hastalığına karşı “aşı denilen bir 
şey” (varilasyon metodu) yapıldığını hayretle 
bildirmektedir. 

• Bu mektup aşı yapımına ilişkin ulaşılmış en eski 
belgedir.



Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• Aşı üretim çalışmalarını yürütmekte olan Pasteur, 
çalışmalarını sürdürebilmek için dönemin devlet 
başkanlarına maddi katkı için yazı yazar.

• Yazılardan birinin 2. Abdülhamit’e ulaşması 
sonrasında, 2. Abdülhamit yardım yapabileceğini 
ancak çalışmalarını İstanbul’da sürdürmesini ister, 
bu teklif Pasteur tarafından kabul görmeyince 
ikinci teklif oluşturulur. 

•



Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• Pasteur’a Mecidiye Nişanı ile birlikte 10.000 
altın (bazı kaynaklarda 800 lira olarak geçiyor, 
ama baktığınızda dönemin İstanbul’unda 
yaklaşık 180-200 ev parası karşılığı) yollanır, 
aynı zamanda Osmanlı’dan 3 kişinin de yanına 
asistan olarak yetiştirilmesi istenir.



Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne’den
müderris Alexander Zoeros Paşa’nın 
başkanlığı altında, Kaymakam (yarbay) Dr. 
Hüseyin Remzi ve Kaymakam (yarbay) 
Veteriner Hüseyin Hüsnü beylerin 
gönderilmesine karar verilir. 



Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• Daha sonra bu ekip çalışmalara temel teşkil 
etmesi için “kuduz mikrobu” enjekte edilmiş bir 
kemik iliği ile Osmanlıya geri döner. 

• 1887’nin Ocak ayında Zoeros Paşa’nın kliniğinde 
Daûl-Kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi 
(Kuduz Tedavi Müessesesi) kurulur. Bu kurum 
dünya’da üçüncü, doğunun ise ilk kuduz merkezi 
olmuştur.

• Daha sonra bu merkez difteri serumu da 
üretmiştir.



Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• 1885`te dünyada ilk defa çiçek aşısı uygulaması 
için Osmanlı`da kanun çıkarılıyor.

• 1885`te dünyada ilk kuduz aşısı bulunuyor.
• 1887 Ocak ayı başında Kuduz aşısı Osmanlı`ya 

getirildi. 
• Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane`de ilk 

kuduz aşısı üretildi.
• 1887`de Kuduz Tedavi Müessesesi kuruldu.
• 1892 yılında bakteriyolojihane kurulmuştur.
•







Türkiye'de Aşının Tarihçesi

• 1892`de ilk çiçek aşısı üretim evi kuruldu.
• 1896 da difteri
• 1897 de sığır vebası
• 1903 de kızıl serumları Veteriner Hekim Mustafa 

Adil (1871-1904) tarafından üretildi.
• 1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, dizanteri 

ve veba aşıları Türkiye’de ilk kez hazırlandı ve 
uygulandı.



Kurtuluş Savaşı

• Kurtuluş savaşı sırasında zor koşullar altında da 
hayvan ve insan aşıları üretilmeye devam edilmiştir.

• İstanbul’un işgali sonrasında aşı merkezi önce 
Eskişehir, daha sonra da Kırşehir’e taşınmıştır. 

• Aynı dönemde Afyon’da da çiçek aşısı üretilmeye 
devam edilmiştir. 

• Erzurum’daki serum laboratuvarı Rus işgali sırasında 
Halep, Niğde, Sivas ve Erzincan’a taşınmış. 

• Kastamonu’da da aşı üretimi yapılmıştır.



Cumhuriyet ve Aşılama Çalışmaları

• Aşı üretimi Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, 

• 1928’de Hıfzıssıhha Enstütüsü ile üretim 
merkezileştirilmiştir. 

• 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. 



Cumhuriyet ve Aşılama Çalışmaları

• Ülke de hastalıkların yok olması ile 1971’de tifüs, 
1980’de çiçek aşısı üretimi sonlanmıştır.

• Ülkemizde aşı üretimi 1996’da DBT ve kuduz aşısı, 
1997’de BCG aşı üretiminin kesilmesi ile sona 
ermiştir. 

• Osmanlı İmparatorluğunda ilk aşı üretimi ve 
uygulanmasının başından beri aşı lojistiği, 
uygulanması ile hastalıkların önlenmesi ücretsiz 
olarak Devlet eliyle yürütülmektedir.



CUMHURİYET VE AŞILAMA 
ÇALIŞMALARI

• 1927`de verem aşısı üretimi başladı. 

• 1931 yılından itibaren 1996 yılına kadar 
tetanoz ve difteri aşıları üretilmiştir.

• 1937’de kuduz serumu üretilmeye 
başlanmıştır.

• 1940 yılında kolera salgını için Çin’e aşı 
gönderilmiştir.

• 1942 yılında tifüs aşısı ve akrep serumu 
üretimi başladı.



CUMHURİYET VE AŞILAMA 
ÇALIŞMALARI

• 1947`de Biyolojik Kontrol Laboratuarı 
kuruldu.

• 1950`de İnfluenza laboratuarı Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel 
İnfluenza (grip) Merkezi olarak tanındı ve 
influenza aşısı üretimine geçildi.

• 1976`da kuru BCG aşısının deneysel 
üretimi başladı. 

• 1983`te kuru BCG aşısı üretimine geçildi.





Türkiye 2019

• Aşı üretiminin sona ermesi ile aşılar satın alınarak 
temin edilmektedir.

• İki binli yıllarda aşıların Türkiye’de üretimi konusunda 
tekrar ilgi artmıştır.
2009 yılında beşli karma (DaBT-IPV-Hib), 2011 yılında 
dörtlü karma (DaBT-IPV) 3 yıllık alımı yapılırken 
kademeli olarak paketleme ve enjektöre dolum 
teknolojisi ülkemize getirilmiştir.

• 2010 yılında zatürre aşısı (KPA-Konjuge Pnömokok) yine 
3 yıllık alım garantisi karşılığı paketleme, enjektöre 
dolum yanında formulasyon teknolojisinin de ülkemize 
getirilmesi sağlanmıştır.



Türkiye 2019

• Halen yerli bir firma tarafından akrep ve yılan antiserumları
da üretilmektedir.

• 2015 yılında yedi yıllık alım garantisi ile tetanoz ve difteri 
aşılarının kademeli olarak antijen üretimine kadar yapılması 
planlanmıştır.

• 2018 yılı içerisinde dolumu yapılırken 2019 yılında antijenin 
tamamen milli olarak üretilmesi beklenmektedir.

• Bakanlığımız bünyesinde Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü tarafından halen akrep ve difteri serum üretimi 
devam etmektedir.

• Bunun yanında öncelikle diğer stratejik serumlar ile hepatit 
A, Hepatit B, Suçiçeği aşısı milli aşı üretimleri de 
hedeflenmektedir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/




Cumhuriyet ve Aşı Tarihçem

Doğduğumda Cumhuriyetimiz 29 yaşında idi

• Çocuklukta Türkiye’de 
hazırlanan aşıları oldum
BDT 
BCG 
Çiçek aşısı

• Kızamık, kabakulak ve suçiçeği geçirdim (aşısı 
yoktu)



1977 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon
Hastalıkları bölümüne asistan olarak göreve başladım.



Cumhuriyet ve Aşı Tarihçem

• Kliniğin girişinde genç ve askeri üniformalı 
siyah beyaz fotoğrafı hiç unutmuyorum. 
Fotoğrafın altında şöyle yazıyordu:

“Tifüs aşısı hazırlarken enjektör iğnesinin 
ajutajından çıkması sonucu yoğun bakteri 
teması sonucu hasta olan ve ölen Dr. Mehmet 
Tuna”



AŞI KAYIPLARI
Dr. Mehmet Tuna 

• Ölümü: 3 Ağustos 1943 
• İkinci Dünya Savaşı (1939-1945 )sırasında Amerikan 

hükümeti Türkiye den tifüs aşısı istedi.
• Ankara ya taşınmış olan Gülhane’ de kurulan 

laboratuvarda aşı hazırlandı. 
• O sırada laboratuvar kazası sonucunda altı kişi tifüse 

yakalandı ve Tbp. Yzb. Mehmet Tuna 3 Ağustos 1943 te
yaşamını yitirdi. 

• Daha sonra Ankara Üniversitesi nde Profesör olacak 
olan 
Dr. Behiç Onul (1912-1989) ve Dr. Zeki Durusu (1914-
1982) kurtulan beş kişi arasındaydı.



Cumhuriyet ve Aşı Tarihçem

• Kuduz şüpheli temasım olmadı

• Olsaydı karından yapılan Semple aşısı ile 
tanışacaktım

• Bu aşının uygulandığı dönemde hekimlik 
yaptım. 

• Hastalarıma uyguladım

• Koyun beyninde hazırlanan bu aşının en çok 
ensefalopati yapmasından korkulurdu









Semple Kuduz Aşısı



İyi haber mi?





Cumhuriyet ve Aşılama
29 Ekim 1923

• Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1 
Mart 1923 tarihinde T.B.M.M.’nin 4. toplantı yılı açılış 
konuşmasında Cumhuriyet Hükümeti’nin sağlık alanında 
uyguladığı ve uygulayacağı politikalara şu şekilde açıklık 
getirmiştir: 

“Efendiler! 
Memleketin sağlık durumu Allah’a şükür sevindirici bir 
durum göstermektedir. Sağlık ile ilgili çalışmalarımızın 
önemli bir kısmı salgın hastalıklardan korunmaya ve 
bulaşmanın önlenmesine sarf edildi.Bu tip hastalıklardan 
yalnız çiçek ile tifüs, bazı bölgelerde kendini sınırlı bir salgın 
şeklinde göstermiş ise de, zamanında alınan ve sürdürülen 
koruyucu tedbirler sayesinde önlerine geçilmiştir.



29 Ekim 1923
“Geçen yıl memleket içinde memur olarak çalışan 

doktorların sayısı 337 ve sağlık memurlarının sayısı 
ise 434’idi. Memleketin ihtiyacını karşılamaktan uzak 
olan bu sayıların bu yıl kısmen memleketin uzak 
yerlerindeki doktor maaşlarının artırılması, kısmen 
askeri doktorların bir kısmının terhis edilerek sivillerin 
çalıştırılmaları yoluyla çoğaltılması ve aynı zamanda 
okullardan mezun olacak doktorlarımıza mecburi 
hizmet yükleyerek daha çok doktor yetiştirilmesi 
önlemleri alınarak bugün görülen boşlukların 
doldurulması düşünülmektedir.”



29 Ekim 1923

“   Sıtma hastalığının kökünün kazınması için tek çare 
olan kurutma ve arazi ıslah meselesine şehir ve 
köylerin sağlık koruyucu şartlarının düzeltilmesine 
yönelik şartlar sağlandığında hemen başlanacak ve 
bunun tamamlanması bayındırlık ve sağlık işlerimizin 
en önemli görevlerinden biri olacaktır. 

Frengi ile mücadele her yerde alışılmış olan bir 
biçimde sürdürülmektedir.” 



Hıfzıssıhha/hijyen ve sağlık
Hygeia (Sağlık tanrısı Asklepionun kızı)
Hijyen sağlık ve temizlik tanrıçasıdır. 
Ankara’daki tarihi Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün ana bina 
giriş kapısının üstünde de Hijyen’in kabartma rölyefi yer alır. 



• Bu rölyef Sağlık Bakanlığı Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin 
de sembolüdür.

• Aynı merkez tarafından 
çıkarılan “Türk Hijyen ve 
Deneysel Biyoloji Dergisi”nin 
adı buradan geldiği gibi, 
derginin standart ve sabit ana 
kapak mizanpajında Hijyen’in 
kabartma rölyefi yer alır. 



Hıfzıssıhha’nın misyonu

“Filhakika bütün asrî tesisatıyle techiz edilecek 
olan bu müessese, her nevi aşı ve serumları ve 
bir çok hayati müstehzaratı istihsal edeceği 
gibi memlekete haricden idhal edilen mümasil 
müstehzaratı kontrol etmek ve bundan başka 
bütün mevaddi gıdaiyenin (gıda maddeleri) 
tahlilâtını icra eylemek ile de mükelleftir”



• Yapım Yılları: 1927-32

• Tasarım: Theodor Jost, Robert Oerley

• Rockefeller Vakfının yardımıyla meydana 
getirilen bu kuruluş başlandığı 1928 yılında 
kimya, bakteriyoloji, immünobiyoloji ve 
farmakodinami olmak üzere dört şubeden 
oluşuyordu.

http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/arc/jos/trindex.htm
http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/arc/oer/trindex.htm


• İlk yapılan ve Theodor Jost'un tasarımı olan bakteriyoloji-
kimyahane (aşı üretim) binası 

• Sonra inşa edilen Robert Oerley'in projelendirdiği 
Hıfzıssıhha Okulu ve T biçimli Merkez bina (serum 
müessesesi) büyük bir orta avlunun üç yanına 
yerleşmişlerdir.

• Merkez binanın arkasındaki on altı daireli lojman binası ile 
aşı üretim merkezinin arkasındaki ahırlar da Oerley
tarafından tasarlanmışlar ve aynı yıllar içinde 
gerçekleştirilmişlerdir. 

• Ana girişin solundaki aşı üretim merkezi 1927-29 yılları 
arasında inşa edilmiştir. 





Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan 663 sayılı “Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 

ile Ankara’da bulunan Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkezi aynı kararname ile kurulan Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu’na devredilmiştir. 

Böylelikle 1928 yılında Dr. Refik Saydam 

tarafından halk sağlığına ve koruyucu hekimliğe 

yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan 

Hıfzıssıhha (sağlığın korunması) kurumu varlığını 

devam ettirmekle birlikte artık Dr. Refik Saydam’ın 

adını taşımayacaktır.

Bu nedenle gelecek kuşakların Dr. Refik 

Saydam’ın adını duyması, merak edip yaptıklarını 

okuyabilmesi ve belki de kendilerine örnek 

almaları mümkün olamayacaktır diye düşünerek 

Dr. Refik Saydam’ı Klimik Bülteni aracılığıyla 

hatırlatalım istedik.

http://www.klimik.org.tr/2011/11/01/buyuklerimiz-refik-saydam-1881-1942/refik-saydam-29112011/
http://www.klimik.org.tr/2011/11/01/buyuklerimiz-refik-saydam-1881-1942/refik-saydam-29112011/


Dr. Refik Saydam

• İbrahim Refik Bey (Saydam) 1881 yılında İstanbul’da doğdu. Askeri Tıbbiye’den 
1905 yılında tabip yüzbaşı olarak mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 
Histoloji-Embriyoloji alanında çalıştıktan sonra Almanya’da Berlin Askeri Tıp 
Akademisi’nde Brandenburg, Danzig, Spandou ve Charité’de eğitim gördü. Balkan 
Savaşının başlaması üzerine İstanbul’a döndü.

• Balkan Savaşında Antalya’da ve Çatalca cephesinde kolera hastalığını önleyici 
çalışmalar yaptı. 

• 1914’te atandığı Sahra Genel Sağlık Müfettiş 
Muavinliği sırasında Bakteriyoloji Enstitüsünü 
örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera 
aşılarının tetanos ve dizanteri serumlarının 
burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca 
ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı. 



Dr. Refik Saydam

• Salgın hastalıklarla mücadelesini Hasankale’de
cephe hizmetinde sürdürdü. Tifüse karşı 
hazırladığı aşı Tıp Literatürüne geçti ve I. Dünya 
Savaşında Alman ordusunda ve Kurtuluş 
Savaşında kullanıldı.

• İbrahim Refik Bey 9. Kolordu Sağlık Müfettişi Muavinliği görevi ile 19 Mayıs 
1919’da Mustafa Kemal’in yanında Samsun’a çıkan ekipte yer aldı. 

• Erzurum’da Mustafa Kemal’in karargahı dağıtıldıktan sonra Erzurum Askeri 
Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Servisi şefliğine atandı. Fakat bu görevi kabul 
etmeyerek ordudan ayrıldı. Erzurum ve Sivas kongresinin çalışmalarına 
katıldı.



Dr. Refik Saydam

• 1920’de kurulan TBMM’ye Doğu Beyazıt 
milletvekili ve Milli Savunma Vekaleti’ne bağlı 
Sıhhiye Dairesi Başkanı olarak girdi. İkinci 
dönemden başlayarak üyeliğini İstanbul 
milletvekili olarak sürdürdü. 

• Aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım (Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet) Vekili (Bakanı) seçildi. 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanı olan 
Refik Bey 14 yıl sürecek olan bu görevinde 
sağlık hizmetlerinin temellerini attı. 



Dr. Refik Saydam

• 1924’de Ankara’da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas 
ve diğer birçok ilde devlet hastaneleri, doğum ve çocuk 
bakımevleri açtı. 

• Halk sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak, ülkenin ihtiyaç 
duyduğu aşı ve serumları geliştirmek, hekimleri ve diğer 
sağlık çalışanlarını eğitmek amacıyla 1928 yılında 
Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Mektebi’ni kurdu.

• İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu. 
• 1925-1939 yılları arasında Kızılay başkanlığını yürüten Refik Saydam 

Atatürk’ün ölümünden sonra İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği yaptı. 
• Ocak 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Başbakanı oldu. Temmuz 1942’de İstanbul’un besin 

sorunun düzenlemesi için yaptığı inceleme gezisi sırasında ölene kadar bu görevde kaldı.



Bulaşıcı hastalıklara bakış açısı

• “Uzun yıllar süren savaşlardan çıkan ülkede sağlık sorunları 
çok ciddi boyutlardadır. 

• Sıtma, tüberküloz ,  sifiliz ,trahom, lepra  çok yaygındır. 
• Neredeyse her 3-4 insandan  biri sıtmalıdır ve  insanlar 

tarlalarında serilip kalmakta, ekin bile kaldırılamamakta, 
Mehmetçik nöbet tutamamaktadır!.

• Tam  Ulusal bir  yıkım yaşanmaktadır!  
• Uygarlıklar yıkan Sıtma, Anadolu’yu yok edebilecektir! “

Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri  
Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net,  

profsaltik@gmail.com 



Bulaşıcı hastalıklara bakış açısı

• Sahada bizzat kendisi de sıtma savaşı veren Bakan Dr. 
Saydam, genç hekimlerin bilgi-beceri açığını 
ayırdedince;  

• Zamanın Dar-ül Fünun'una (1933’te İstanbul 
Üniversitesi) yazdığı resmi yazıda;   

".. Lütfen, tıbbiyenin son sınıfında, bu gençlere bulaşıcı 
hastalıklarla savaşa ilişkin birkaç konferans koyunuz.." 
ricasında bulunmuştu. 

Zamanın tek üniversitesi Dar-ül Fünun ‘un cevabı
“Bizim vazifemiz tıp tahsil ettirmektir..” (!?!) 

Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri  
Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net,  



Atatürk ve Koruyucu Hekimlik

• “ Sağlık çabalarımızın önemli bir bölümü bulaşıcı 
ve salgın hastalıkların sınırlanıp engellenmesine 
ayrıldı.

• Bu tür hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli 
humma kimi bölgelerde sınırlı bir salgın eğilimi 
göstermişse de, zamanında sağaltım ve 
koruyucu önlemlerle önlerine geçilmiştir”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Atatürk Tarih, Dil ve Yüksek 
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, Cilt I-III, sayfa 306-7, 



Atatürk ve Koruyucu Hekimlik

“Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı insanları koruma konusunda 
büyük hizmetleri görülen aşıları hazırlamak ile meşgul 
Hıfzıssıhha Kurumlarımız tam başarı ile çalışmasına devam ve 
savaşıma yararlı hizmet yerine getirmektedirler. 
337 senesi (1921) içinde üç milyon kişilik çiçek aşısı yapabilen  
Sivas (Hıfzıssıhha) Kurumu, geçen yıl içinde beş milyon kişilik 
çiçek aşısı, 537 kg kolera, 407 kg tifo aşıları üretmiş ve bunlar 
halka yaygın biçimde uygulanmıştır…”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Atatürk Tarih, Dil ve Yüksek Kurumu Atatürk 
Araştırma Merkezi yayını, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Cilt I-III, sayfa 306-7 



Zorunlu Çiçek Aşısı











Arama motorunda 213000 
sonuç 

Ankara isimli virus



Modified Vaccinia ANKARA

• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezimiz tarafından 
üretilen çiçek aşısı, ülkemizin tarafsız kaldığı II. 
Dünya Savaşı sırasında savaşan ülkelerde yaygın 
ve etkin olarak kullanılmıştır.

• İnsan sağlığına hizmet eden bir yaklaşımla 
savaşan tarafların aşı gereksinimi bu kaynaktan 
karşılanmıştır.

• O günlerde üretilip yaygınlaştırılan aşı virüs 
suşuna da “Ankara” ismi verilerek başkentimizin 
ismi uluslararası bilim dünyasında kalıcı bir onur 
kazanmıştır 



Modified Vaccinia ANKARA

• Bu suş “Modified Virus Ankara” (MVA) adıyla 
günümüzde de bu atfı gururla taşımaktadır.

• MVA sadece çiçek hastalığıyla ilgili olarak 
değil, sıtma, SARS ve AIDS gibi hastalıklardan 
korunmada geliştirilen aşı çalışmalarında da 
başarıyla kullanılan bir “vektör virüs” olma 
özelliğine sahiptir. 





Körfez savaşı





Aşı Pazarı



Top 10 Vaccine Manufacturers in the 
World 2018

1. GlaxoSmithKline
2. Merck & Co
3. Sanofi
4. Pfizer
5. Emergent BioSolutions
6. Novavax
7. CSL
8. Inovio Pharmaceuticals
9. Bavarian Nordic
10. Mitsubishi Tanabe







Dünya Aşı Pazarı



Dünyada kendi aşısını üreten ülkeler

• Macaristan

• Sırbistan 

• Hırvatistan 

• Hindistan 

• Pakistan

• Küba 

• Endonezya 

• Tayland



Düşük ve orta gelirli ülkelerin aşı imal etmelerinin 





Haberin Devamı

• İlk olarak difteri ve tetanoz aşısı için çalışmaların 
başladığını söyleyen Ceyhan

• Bakanlık ile yerli bir firma arasında 3 yıl önce 
sözleşme imzalandığını anımsattı. Ceyhan, firmanın 
da Ankara'da antijen üretim ve aşı dolum tesisi için 
çalışmalarına başladığını kaydetti. 



Haberin Devamı

• Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile 
getiren Ceyhan, "Difteri ve tetanoz için 2019'dan 
itibaren Türkiye'de üretilen aşı kullanılmaya 
başlanacak." diye konuştu.

• Bunun dışında halk arasında zatürre aşısı olarak 
bilinen her çocuğa yapılan konjuge pnömokok aşısı 
için de antijenlerin dışarıdan gelerek, İstanbul'daki bir 
merkezde işlendiğini dile getiren Ceyhan, beşli karma 
aşısının da Türkiye'de şişelendiğini, lokal olarak 
hepatit A aşısı ile ilgili çalışmalar da bulunduğunu 
bildirdi.



29 Ekim 2019
Cumhuriyetimizin 96. yılı

• Aşı Üretimi yok,ithal aşılar kullanılıyor

• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı  ve İlaç Deposu yeterli

• Aşı Takip Sistemi  var (Stok takibi ve Isı Veri Yönetimi)

• Aşı Dağıtım Zinciri  yeterli

• Yıllara Göre Bağışıklama Bütçesi artmış(2002-2016) 
(2002 de 18.010.960 L olan bütçe 2016 da 882.841.000 
L ya yükselmiş)

• Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar 
Sürveyansı ve Bulaşıcı Hastalık Sürveyansı yapılıyor.

• Çocukluk aşılama kapsayıcılığı iyi





GBP Kapsamındaki Programlar
• Polio Eradikasyon Programı 

• Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Rubella
Sendromunun Kontrolü Programı 

• Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı 

• Hepatit B Kontrol Programı 

• Difteri Kontrol Programı 

• Boğmaca Kontrol Programı 

• Tüberküloz Kontrol Programı 

• Kabakulak Kontrolü Programı 

• İnvaziv Bakteriyel Hastalıkların Kontrolü Programı 

• Hepatit A Kontrol Programı 

• Suçiçeği Kontrol Programı 

• Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi



AŞILAMA SÜRECİNİN BİLEŞENLERİ

• Hastalık Korkusu

• Aşı Propagandası

• Aşı Korkusu

• Aşı Karşıtı Propaganda



HASTALIK KORKUSU



AŞI PROPAGANDASI



AŞI PROPAGANDASI



AŞI KORKUSU



AŞI KARŞITI PROPAGANDA



AŞI KARŞITI PROPAGANDA



AŞI KARŞITI PROPAGANDA





HASTALIK KORKUSU VE AŞI KORKUSU



SONUÇ

• Cumhuriyet döneminde pek  çok bulaşıcı 
hastalığın ortadan kaldırılması hedefine 
ulaşılmıştır.

• Aşılama toplum ve sağlık otoritesi  tarafından  
desteklenmiştir.

• Günümüzde temelleri çok sağlam atılmış olan 
bu anlayışın değişmemesi için çaba 
göstermeliyiz. 


