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• Özel konak kimdir? Özel konakta aşı yanıtı nasıl etkilenir?

• Aşıların özel konakta uygulamalarında güncel öneriler nelerdir?

• Gebeler, gebelik planlayanlar ve emzirenlerde aşılama?

• Aşıların nörolojik durumlarla ilişkisi?

• Yaşlılarda aşılama?

• Biyolojik ajan ve immunsupresif tedavi alanlarda aşılama?

• Zona, Meningokok ve HPV aşılarıyla ilgili bilinmesi gerekenler?

• Aşı uygulamasıyla ilgili dikkatli olunması gereken durumlar ve aşı kontrendikasyonları? 

• Ülkemizde erişkin ve özel konak aşılaması konusunda neler yapılmakta?

BEYİN YAKAN SORULAR



AŞILARIN BAŞARISI



20 yüzyılda aşı ile önlenebilen hastalıkların çoğunun 
insidansı %99’un üzerinde azalmış, bazıları (çiçek) 
eradike edilmiştir



Türkiye’ den bildirilen neonatal tetanoz olguları, 
1980-2019

Anne ve yenidoğan tetanozu (MT
ve NT) eliminasyon programında
hedef NT’ un 1000 canlı doğumda
1’in altında olması, MT’un hiç
görülmemesi ve bu durumun
sürekliliğinin sağlanması. 1989’da
rutin çocukluk çağı aşılaması
başladı, eliminasyon DSÖ
tarafından 2010 yılında onaylandı.



Türkiye’ den bildirilen difteri olguları, 
1980-2019



Türkiye’ den bildirilen polio olguları, 
1980-2019

Polio eradikasyon programı 
(son vaka 1998-Ağrı, 2002 
eradikasyon belgesi)



Türkiye’ den bildirilen kızamık olguları, 
1980-2019

Kızamık eliminasyon programı: 2010
yılına kadar yıllık 10’u geçmeyen vaka
sayıları, 2011 sonrası artışlar ve salgın
oluşmuştur. Türkiye’de 1.basamak
sağlık hizmetlerinde yeniden
yapılanma ve göç hareketleriyle ilişkili.



Türkiye’ de yürütülen diğer aşı programları

• Konjenital kızamıkçık eliminasyon programı

• Hepatit B kontrol programı ile Hepatit B ile enfekte anne bebeklerinin
hastanede uygulanan ilk doz Hepatit B aşılaması ile birlikte
bağışıklama programına alınması hedeflenmiştir. Ancak 2017 yılında
tüm doğumların %4,72 sinin hastane dışında gerçekleştiği (yaklaşık 60
000 doğum) ve yapılan çalışmalarla gebelerde hepatit B sıklığının
%1,5-%9,3 arasında seyrettiği bilinmektedir.

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/turkiyede_bagisiklama_hizmetlerinin_durumu.pdf
Demir E. Bir “Erişkin Kızamıkçık Bağışıklama” Kampanya Öyküsü: Önce Hastana Zarar Verme. Toplum ve Hekim. 2012;27(1).

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/turkiyede_bagisiklama_hizmetlerinin_durumu.pdf


Özel konakta aşılama gerekliliği nasıl ortaya çıkmıştır?

q1900‘lü yıllarda doğumda 42.8 yıl olan ortalama yaşam beklentisi, 2021 yılında 78.6 yıl olmuştur 
(TÜİK-2021). Aşının katkısı yadsınamaz.

q20. yy’ın ikinci yarısından itibaren aşı gelişimi hız kazanmış, son dönemde geliştirilen Meningokok, 
Rota, HPV, Zona, COVID-19 aşılarının eklenmesiyle 19 hastalık aşı ile önlenebilir hale gelmiştir

q Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Hepatit A, Hepatit B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, 
Rotavirus, Herpes Zoster, Pnömokok, Meningokok, İnfluenza, HPV, Çocuk Felci, 
Hemofilus İnfluenza tip b, Suçiçeği, Meningokok, COVID-19 

qAşılamanın başarısı, yeni aşı teknolojilerinin gelişimine olduğu kadar mutlak aşılanması gereken 
duyarlı gurupların fark edilmesine de katkı sağlamıştır. 

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/vaccines-diseases.html.



Özel konak kimdir ?

Aşılama pratiğinde aşı ile önlenebilen enfeksiyonlara daha duyarlı, ilgili etkenlerle
karşılaşma riski daha yüksek olan, gelişen enfeksiyonların daha ağır seyrettiği ve
aşılara yanıtları sorunlu olduğu için aşı türü, dozu, zamanlaması dahil birçok konuda
özel bilgi gerektiren hasta gruplarıdır

§ Primer immün yetmezlik
§ Kronik hastalıklar (kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, bağırsak, cilt, romatizmal)
§ Malignite (hematolojik ve onkolojik)
§ Transplantasyon (solid organ ve kemik iliği)
§ Anatomik veya fonksiyonel aspleni
§ HIV/AIDS
§ Gebelik
§ Uzun süreli steroid tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, immünmodülatör ilaç



Primer immün yetmezlikler

üB lenfositlerin etkilendiği immün yetmezliklerde antikor sentezi etkilenir. Kapsüllü bakteri
enfeksiyonlarına duyarlılık gelişir.

ü İzole B lenfositlerin etkilendiği Xe bağlı agamaglobulinemi veya Kombine (B ve T lenfosit) immün
yetmezliklerin ağır formlarında aşı yanıtı oluşmaz.

üFagositik hücre (nötrofil, monosit-makrofaj) bozukluğu ile giden primer immünyetmezliklerde
invaziv bakteriyel enfeksiyon riski yüksektir.

üKompleman sistemi bozukluğu durumunda başta N. meningitidis olmak üzere kapsüllü bakteri
enfeksiyonlarına duyarlılık artar.

Özel konakta aşı yanıtı nasıl etkilenir?



Sekonder immün yetmezlikler
üMalignite, transplantasyon, kronik hastalıklar ve bunların tedavilerinde kullanılan ilaçlar, HIV/AIDS

üKemik iliği veya lenfatik sistemi ilgilendiren hematolojik maligniteler doğrudan, solid organ
maligniteleri dolaylı olarak immün sistemi etkiler.

ü İmmunsupresyonun tipi, ağırlığı, altta yatan durum, yaş, ek komorbid durumların varlığı
planlanacak bağışıklamayı etkiler.

üMonoklonal antikorlar (mAb'ler) günümüzde kanserler, inflamatuar ve otoimmün hastalıklar, 
viral enfeksiyonlar gibi pek çok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

ümAb'lar hücresel (T hücre, makrofaj, NK hücre) ve hümoral bağışıklık hücrelerinin yanı sıra 
sitokinleri bloke edebilir veya azaltabilir.

üTbc reaktivasyonu , ciddi bakteriyel enfeksiyonlar, Herpes zoster, Hepatit B reaktivasyonu ve 
fırsatçı enfeksiyonların riski artar.

Özel konakta aşı yanıtı nasıl etkilenir? -2







Hepatit A 

qKronik karaciğer hastalığı (Hepatit B, hepatit C, siroz, yağlı karaciğer 
hastalığı, alkolik karaciğer hastalığı, otoimmün hepatit, ALT veya AST 
düzeyi normalin üst sınırının iki katından fazla olan kişiler)

qLaboratuvar çalışanı (hepatit A virüsü ile veya hepatit A virüsü 
enfeksiyonu olan insan dışı primatlarla çalışanlar )

qHIV enfeksiyonu olanlar (CD4 sayısından bağımsız olarak) daha önce 
aşılanmamışsa aşılanmalı (2019)

qHomoseksüel
qEnjeksiyonlu veya enjeksiyonsuz uyuşturucu ilaç kullanımı
qEvsizler risk grubuna alındı (2019)



Hepatit A 

qPıhtılaşma faktör bozuklukları risk grubundan kaldırıldı (2020)

qHepatit A enfeksiyonu açısından yüksek veya orta endemik ülkelere 
seyahat" metni eklendi (2021)

Düşük endemik: ABD, Kanada, Batı Avrupa, Avusturalya, Yeni Zelanda
Orta endemik: Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya
Yüksek endemik: Meksika, Orta ve Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya

HepA-HepB [Twinrix] 0, 7 ve 21-30 günlerde 3 dozluk hızlandırılmış  uygulama, 
ardından 12. ayda bir rapel doz uygulanabilir



Yıllara göre seyahatle ilişkili Hepatit A olgularının seyri



Hepatit B
• Sağlık çalışanları
• KBY, Diyaliz tedavisi 
• SOT alıcısı
• Hemofili hastaları 
• Kronik KC hastalığı
• Kronik HCV
• HIV/AIDS
• MSM, çoklu cinsel partner
• Mahkum

Kana maruz kalma için perkütan veya
mukozal risk (HbsAg pozitif kişilerle ev
içi temas, bakımevi teması, sağlık
personeli, diyaliz hastası, <60 yaş
diyabet)

Yüksek veya orta endemik hepatit B'ye 
sahip ülkelere seyahat



Hepatit B

3 Kasım 2021 ACIP güncelleme ile Hepatit B aşısının mutlaka uygulanması 
gereken gruplar:
q19 - 59 yaş grubundaki tüm yetişkinler
q> 60 yaş yetişkinler için Hepatit B enfeksiyonu risk faktörleri olanlar

>60 yaş diyabetik hastalar için aşı kararı, HBV edinme riski ve aşıya
karşı yeterli bağışıklık oluşturma olasılığı açısından tedavi eden doktor
ve hastanın ortak klinik kararına bırakılmış (2021)



Kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı 
kimlerde 28 gün arayla 2 doz yapılmalı ?

Yakın zamanda hastalık maruziyeti
Salgın
Sağlık çalışanı olmak
Yüksek öğretim kurumlarında öğrenci olmak
Seyahat
CD4 sayısının en az 6 ay süresince ≥ 200 hücre/µl olması 

Gebelik
Şiddetli bağışıklığı baskılayan koşullar ve 
CD4 sayısı <200 hücre/mm3 olan HIV enfeksiyonu

KKK 
kontrendikasyonlar



Suçiçeği (Varisella)

Şiddetli bağışıklığı baskılayan koşullar ve CD4 sayısı <200 hücre/mm3 
olan HIV enfeksiyonu için kontrendikedir

CD4 sayısı ≥200 hücre/mm3 olan ve bağışıklık kanıtı olmayan HIV 
enfeksiyonu: Aşılama (3 ay arayla 2 doz). Ortak klinik karar (2020) 



Ø Erişkinlerde invaziv pnömokokal hastalıkların (İPH - bakteriyemik
pnömoni, menenjit, septik artrit ve sepsis) gelişimi için risk ileri yaş,
sigara kullanımı, kronik hastalıklar, immunsupresyon ve aspleni ile
artmaktadır.

Ø Dünya genelinde toplumdan kazanılan pnömoni nedeniyle hastane
yatışlarının %30-50’ sinden pnömokok pnömonisi sorumludur.

Ø Serotip dağılımı ve antibiyotik direnci hızları da dahil olmak üzere
lokal epidemiyolojinin anlaşılması için erişkin pnömokok
hastalıklarının sürveyansı önemlidir.

Ø Ülkemizde İPH sürveyansı, Aşıyla Önlenebilir İnvazif Bakteriyel
Hastalıkların Sürveyansı programının kapsamına alınmıştır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Mikrobiyoloji_Referans_Laboratuvarlari_ve_Biyolojik_Urunler_DB/rehberler/IBHS_genelge_rehber.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-invasive-pneumococcal-disease.pdf

2017 ECDC raporunda bildirilen 
23 886 İPH olgusundan 65 yaş üzeri 
olguların %72’ si PPA23 aşısındaki 
suşlar ile meydana gelmiş 

İnvaziv Pnömokokal Hastalıklar

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Mikrobiyoloji_Referans_Laboratuvarlari_ve_Biyolojik_Urunler_DB/rehberler/IBHS_genelge_rehber.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-invasive-pneumococcal-disease.pdf


Konjuge aşılar subunit
özelliktedir, önce T hücreye
antijen sunar, T hücre aracılığıyla
B hücre uyarılmasını sağlayarak
bellek yanıtı oluştururlar.
(Avantajları: zayıf antijene güçlü
yanıt, bellek yanıtı, asemptomtik
taşıyıcılığı azaltarak toplumsal
bağışıklığa katkı, güvenli yan etki
profili)

Hammitt. IDWeek 2021. Abstr 1050 (PNEU-DAY).
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm.

Ø 65 yaş üzeri erişkinlerde daha önce konjuge pnömokok aşısı 
uygulanmamış veya aşı öyküsünü bilmeyenler için: 
1 doz PCV15 (Vaxneuvance), 1 yıl sonra PPSV23
veya sadece 1 doz PCV20 (Prevenar20)

Ø 19-64 yaş arası erişkinlerde altta yatan kronik hastalığı veya 
diğer risk faktörleri olup, daha önce konjuge pnömokok aşısı 
öyküsü olmayanlar için:
1 doz PCV15 veya 1 doz PCV20

PCV15 uygulanmış ise, 1 yıl sonra PPSV23 uygulanmalı

PCV15 sonrası 8 hafta sonra PPSV23:
KBY, HD, immunsupresyon, HIV, kohlear implant, BOS kaçağı

Daha önce PPSV23 uygulanmış ise 1 yıl sonra 1 doz PCV15 veya 
1 doz PCV20 uygulanmalıdır. PCV15 yapılırsa, takipte tekrar 
PPSV23 gerekli değildir

Pnömokok aşılamasında ne değişti?

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm


İnfluenza komplikasyonları açısından kimler 
yüksek risk altında ?
q6-59 ay tüm çocuklar; ≥50 yaş üzeri tüm yetişkinler
qKronik pulmoner (astım dahil), kardiyovasküler (izole HT hariç), renal, 

hepatik, nörolojik, hematolojik veya metabolik hastalıklar (DM dahil)
qİmmunsupresif hastalıklar, immunsupresif ilaçlar ve HIV enfeksiyonu
qİnfluenza sezonunda gebe olan ve gebelik planlayan kadınlar
q6 ay-18 yaş arası çocuk olup, aspirin içeren ilaç kullananlar (influenza

virüs ilişkili Reye sendromu riski) 
qBakım evinde kalan yetişkinler
qBMI ≥40 (morbid obez)



İnfluenza aşılaması
2021-2022 sezonu için aşılar:
• inaktive influenza aşıları (IIV4s), 
• rekombinant influenza aşısı (RIV4), 
• canlı attenüe influenza aşısı (LAIV4) 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7005a1.html.

COVID-19 aşıları ve influenza aşısı aynı gün, farklı anatomik bölgeden uygulanabilir.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7005a1.html


Gebeler, gebelik planlayanlar ve emzirenlerde hangi aşılar 
yapılabilir? Ne zaman yapılabilir? Hangi aşılar yapılamaz?

qCanlı virüs aşıları (MMR, LAIV, VAR, ZVL) gebelikten 1 ay öncesinden itibaren doğuma kadar kontrendikedir.

qGebelik sırasında enfeksiyon riski varsa ve enfeksiyon ciddi sonuçlara yol açacaksa Hepatit A ve Hepatit B aşıları yapılabilir
(uluslararası seyahat, mesleksel maruziyet, kronik karaciğer hastalığı gibi)

qHPV aşısı gebelikte önerilmemektedir. Gebeyken aşı yapılırsa müdahale gerekmez; aşılamadan önce gebelik testi
gerekmez.

qYüksek risk ve aşılama faydaları potansiyel risklerden daha ağır basmadığı sürece MenB hamilelik sonrasına ertelenmelidir.

q İnfluenza aşısı için gebeler öncelikli gruptur. Gebeliğin herhangi bir döneminde, inaktif veya rekombinant influenza aşısı
güvenle uygulanabilir. Emziren annelerde de İnfluenza aşısı güvenlidir. Gebelik 3. trimasterda olsa da, influenza aşısı temin
edilebildiği anda uygulanmalı.

ACIP 2021 VE ACIP 2022 güncelleme



ACIP 2012 de Tdap ilk kez gebelerde 
önerildikten sonra ;

Rehber öncesi kohortta %47 olan 
Tdap uygulaması, rehber sonrası 
%86.1 oranına yükselmiş (p<0.001).

Tdap aşısının önerildiği gibi 27-36. 
gebelik haftasında uygulanması 
%52.5 tan %91.8 oranına yükselmiş 
(p<0.001).

İnfluenza aşısı yaptırma oranları da 
bu süreçte %61 den %72 ye 
yükelmiş (p<0.001).



Gebelerde Aşılama

• Tdap

Tdap her gebelikte
uygulanmalıdır, en ideal
dönem gebeliğin 27-36
haftalarıdır.

Yıllara göre 1 yaş altında boğmaca ile ilişkili ölümler

Toksoid aşılar az sayıda antijen içerdiği 
için booster dozlara ihtiyaç vardır. 
(difteri, tetanoz)



Rowe SL, et al. Pediatrics. 2021;148(3):e2021051076

Gebede uygulanan influenza ve boğmaca aşılarının infant
üzerinde etkinliği

1 Eylül 2015-31 Aralık 2017, Avustralya
Primer sonlanım:
< 2 ay, 2-6 ay , kombine < 6 ay infantlarda lab ile doğrulanmış 
enfeksiyon

Sekonder sonlanım:
İnfantlarda hospitalizasyon ve ölüm

186 962 gebeden 85 830 (%45.9) influenza
128 060 (%68.5) boğmaca

Sonuç: Maternal aşılama <2 ay infantlarda anlamlı etkin 



Nörolojik hastalığı olanlara aşı yapılabilir mi?

qAilede epilepsi öyküsü olması veya kişide kontrol altında (epilepsi dahil)
nörolojik hastalık olması halinde aşılama yapılmasında sakınca yoktur

qKontrol altında olmayan nörolojik hastalıklarda Tdap ertelenmeli

qDTP/DTaP sonrası 7 gün içinde ensefalopati gelişen kişilerde Tdap
kontrendikedir

qTetanoz toksoidi içeren Td/Tdap sonrası 6 hafta içinde Guillain-barre sendromu
gelişmesi halinde, en erken 10 yıl sonra aşı tekrarlanabilir, durum Tdap ilişkili
değilse Tdap ile aşılamaya devam edilebilir.

qİnfluenza aşısı sonrası 6 hafta içinde Guillain-barre sendromu gelişenler,
influenza komplikasyonu için yüksek risk altında ise devam aşılama için inaktif
influenza aşısı seçilmeli. Yüksek risk yoksa aşılanmamalı.



TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-2000; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2020; 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı
2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %9,5'e yükseldi. 

Yaşlılar aşılanmalı mı?



>50 yaş LAIV
>65 yaş KKK
>49 yaş HPV
Yeterli öneri yok

Hepatit B aşısı;
>60 yaş kişilerde özel risk 
faktörü varsa aşılanmalı

65 yaş üzeri Pnömokok
aşılaması:

1 doz KPA15, 1 yıl sonra 
PPA23

veya 1 doz KPA20

65 yaş üzeri inaktif
(standart veya yüksek
doz) veya rekombinant
influenza aşısı
uygulanabilir



İmmunsupresif ve/veya Biyolojik ajan kullanan 
hastalarda aşı takvimi nasıl planlanmalı? 
q İmmünmodülatör (biyolojik ajanlar),  immunsupresif tedavi (14 günden uzun süre 20 mg/gün prednizolon ve eşdeğeri,  

tiyopürinler, metotreksat) ve tofacitinib sırasında canlı aşılar (BCG,KKK, suçiçeği, zona,oral polio, oral tifo Ty21a, sarı 

humma, LAİV, uygulanmamalı.

q İnaktive aşılar tedaviden en az 2 hafta önce, canlı aşılar tedaviden en az 4 hafta önce uygulanmış olmalı

q Canlı aşılar, Rituksimab gibi anti CD-20 monoklonal antikor tedavilerinden sonra en az 6 ay süreyle , Anti-TNF tedaviler 
kesildikten sonra en az 3 ay süreyle uygulanmamalıdır.

qHer yıl 1 doz inaktive influenza aşısı yapılması önerilir. 

q Pnömokok aşılaması planlanmalı, mümkünse tedavi öncesi başlanmalı, 5 yılda bir booster aşı yapılmalıdır.

qMeningokok ve Hib aşıları risk faktörleri varlığında önerilir.

q Seronegatifler için Hepatit A 2 doz (0, 6 ay), Hepatit B 3 doz (0,1,6 ay) uygulanmalı.

q 1 doz Tdap, her 10 yılda 1 Td booster planlanmalı

ACIP 2021



Zona aşılaması
ABD ve Avrupa’da immünkompetan bireylerde 50 yaş üzeri için onay 
almıştır. Ülkemizde 60 yaş üzeri için onaylıdır.

Daha önce zona geçirsin yada geçirmesin 2 doz (minimum 4 hafta 
arayla, önerilen aralık 2-6 ay)

ACIP 2021

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm


RA ve psöriazis tedavisi için Tofacitinib kullanan kişilerde herpes zoster enfeksiyonu 
sıklığı artmıştır. 50 yaş üzeri hastalarda, tofacitinib tedavisi öncesinde zoster aşılaması 
planlanmalıdır

70 yaş üzerinde olup daha önce aşılanmamış ve düşük doz immunsupresyon
uygulanan kişilerde (≤20mg prednizolon/gün, >14 gün, tek başına veya düşük doz
biyolojik olmayan oral immünomodülatör tedaviler ile birlikte (metotreksat
≤25mg/hafta, azatiopirin ≤3mg/ kg/gün veya merkaptopurin ≤1.5mg/kg/gün) zoster
aşısı düşünülebilir

Ann Rheum Dis 2017;76:1253–62.

Lamb CA, et al. Gut 2019;68:s1–s106.
https://www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-chapter-28a

https://www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-chapter-28a


Meningokok aşılaması

MenACWY

qAnatomik veya fonksiyonel aspleni (orak hücre hastalığı dahil),
qHIV enfeksiyonu,
qKalıcı kompleman bileşeni eksikliği, kompleman inhibitörü (ör., eculizumab, ravulizumab) kullanımı

q en az 8 hafta arayla 2 dozMenACWY-D (Menatra, Menveo veya MenQuadfi) ve
risk devam ederse her 5 yılda bir yeniden aşılama önerilir.

qHiperendemik veya meningokok salgın hastalığı olan ülkelere seyahat,
qRutin olarak Neisseria meningitidis'e maruz kalan mikrobiyologlar

q 1 dozMenACWY-D (Menactra, Menveo veya MenQuadfi) ve
risk devam ederse her 5 yılda bir yeniden aşılama önerilir.

qAskeri birlikler, hacılar, yurtta kalan öğrenciler için 1 doz aşı önerilmektedir

ACIP 2021



MenB

qAnatomik veya fonksiyonel aspleni (orak hücre hastalığı dahil)
qHIV enfeksiyonu
qKalıcı kompleman bileşeni eksikliği, kompleman inhibitörü (ör. 

eculizumab, ravulizumab) kullanımı, 
qRutin olarak Neisseria meningitidis‘e maruz kalan mikrobiyologlar

qEn az 1 ay arayla 2 doz MenB-4C (Bexsero); 1 yıl sonra 1 doz MenB rapel ve 
risk devam ederse her 2-3 yılda bir yeniden aşılama

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107a1.htm


50 yaş üzeri invaziv meningokok hastalığı olgularının yıllara göre seyri



Haemophilus influenzae tip B aşılaması

• İnvaziv hib hastalıklarının %90 dan fazlası 5 yaş altı çocuklarda görülmektedir. 

• H. influenza klinik sendromları: menenjit, bakteriyemi ya da sepsis, epiglotit, 
pnömoni, septik artrit, osteomiyelit, perikardit ve selülit

Özel durumlar;
qAnatomik ya da fonksiyonel aspleni (orak hücreli anemi dahil): Daha önce Hib

yapılmamışsa 1 doz; elektif splenektomi ise 1 doz, tercihen splenektomiden en az
14 gün önce

qHematopoietik kök hücre nakli (HKİT): Hib aşılama geçmişine bakılmaksızın
başarılı nakilden 6-12 ay sonra başlayan 4 hafta arayla 3 dozluk seri

qÖnerilerde değişiklik yok.



HPV aşılarının uygulaması
q9 yaşta aşılama başlayabilir, 26 yaş ve altındaki tüm yetişkinler için HPV aşısı tavsiye edilmektedir.

q9-14 yaş iki doz (0, 6-12 ay). İlk aşılama 15 yaş üzeri ise: 0, 1-2 ay, 6 ayda 3 doz aşı
qDeltoid kas, im

q27-45 yaş arası grup için aşılama: ortak klinik karar

qAşılama programı kesintiye uğrarsa yeniden başlatılma gerekmez

qHerhangi bir HPV aşısı kullanılarak önerilen doz aralıkları ile seri tamamlandıktan sonra ek doz 
önerilmez

qÖzel durum: HIV enfeksiyonu dahil bağışıklık sistemini baskılayan 
koşullarda: İlk aşılama yaşı ne olursa olsun, 3 dozluk şema



ü HPV pek çok kansere (serviks, nazofarinks, anüs, vagina ve vulva) sebep olmakta, bunlardan 
yalnızca serviks kanseri için tarama programları önerilmkete (21 yaştan itibaren)

ü Amerika’ da her yıl yaklaşık 36 000 kişi HPV ilişkili kanser veya kanser tanısı almaktadır.

ü HPV aşı uygulamaları sonrası, kansere sebep olan enfeksiyonlar, anogenital siğiller, servikal
pre-kanseröz lezyonlar ve serviks kanseri görülme oranları azalmıştır.

ü Protein temelli/subunit aşı ile 3.dozdan 1 ay sonra koruyuculuk oluşmakta ve en az 10 yıl 
süreyle azalmadan devam etmektdir.

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/vaccines.html
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vaccine-safety-data.html

HPV aşıları

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/vaccines.html
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vaccine-safety-data.html


ü Tüm HPV aşılarının, HPV aşısı tipine bağlı
persistan enfeksiyon, servikal intraepitelyal
neoplazi (CIN) 2/3 ve adenokarsinoma in situ
(AIS) önlenmesinde, aşılama sırasında aşı
serotipleri ile enfeksiyon kanıtı olmayan kişilerde,
yüksek etkinliğe (%100'e yakın) sahip olduğu
gösterilmiştir.

ü Quadrivalan aşının genital siğillerin önlenmesinde
yüksek etkinliğe (%99) sahip olduğu, erkeklerle
seks yapan erkekler (MSM) arasında, 2 veya 3.
derece anal intraepitelyal neoplaziye karşı yüksek
etkinliği bulunmaktadır.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/pdfs/mm6832a3-H.pdf

HPV taşıyıcılığı / HPV ilişkili pre-malign lezyon 
varlığında HPV aşısı uygulanmalı mı?



Aşı uygulamasıyla ilgili kontrendikasyonlar ve 
dikkatli olunması gereken durumlar nelerdir? 

qBirden fazla canlı virüs aşısı aynı anda uygulanabilir. Aynı anda
uygulanmadıysa iki canlı virüs aşı uygulaması arasında 4 hafta süre
olmalıdır. İnaktif aşılar için herhangi bir bekleme süresi yoktur.

qKızamık aşısı tüberkülin testini baskılar. Aşıdan sonra test için 4 hafta ara
bırakılmalı

qKKK ve suçiçeği aşısı öncesinde, son 11 ay içinde antikor içeren kan ürünü
kullanımı olup olmadığı kontrol edilmeli

qSuçiçeği ve canlı zona aşısı öncesi 24 saat içinde antiviral (asiklovir,
valasiklovir, famsiklovir) kullanımı olup olmadığı kontrol edilmeli



LAIV4 (Canlı zayıflatılmış influenza aşısı) (2018)    intranazal sprey, 2-49 yaş

Durumlarında kontrendikedir !

üGebelik
ü50 yaş üzeri yetişkin
üİmmunsupresif hastalık, immunsupresif/immünmodülatör ilaç 
kullanımı
üHIV enfeksiyonu
üBağışıklığı baskılanmış kişilerin yakın temaslıları ve bakıcıları
üAnatomik veya fonksiyonel aspleni
üKohlear implant, BOS kaçağı
üÖnceki grip aşısı dozundan sonraki 6 hafta içinde Guillain-Barré
sendromu öyküsü
üSon 48 saat içinde oseltamivir veya zanamivir, önceki 5 gün içinde 
peramivir veya önceki 17 gün içinde baloxavir kullanımı (2021)

qİnfluenza aşısı
oYumurta alerjisi, sadece ürtiker: Yılda 1 doz yaş ve sağlık durumuna uygun herhangi bir grip aşısı
oYumurta alerjisi–ürtiker dışındaki herhangi bir semptom (örneğin, anjiyoödem, solunum sıkıntısı): Yılda 1 doz,
yaşa ve sağlık durumuna uygun herhangi bir grip aşısı.
oHerhangi bir influenza aşısı sonrası 6 ay içinde GBS geliştiyse, influenza komplikasyonu için yüksek risk faktörü
yoksa tekrar aşı yapılmamalı. Yüksek risk varsa inaktif aşı tercih edilmeli.







Ülkemizde erişkin ve özel konak aşılaması 
konusunda neler yapılmaktadır?
• Ülkemizde erişkin aşılama oranı- sayısal veriler ? 
• Ülkemizde özel hasta gruplarının güncel verileri ?

T.C. Sağlık Bakanlığı İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 9. Ulusal Aşı Sempozyumu_9-11 Ekim 2021

TTB aşı çalışma kolunun 27.7.2021 tarihli grip aşılama durumu raporunda,
2018 yılına ait 65 yaş üzeri grip aşısı yaptırma oranı %7 olarak kaydedilmiş. 
Gebe, sağlık çalışanı, kronik hastalık aşılamaları için ise veri bulunmamakta.

Risk grupları değerlendirildiğinde Pnömokok aşılama oranları; 
diyabet hastalarında %1, 
KOAH hastalarında %15.



1985 yılından beri Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) 
kapsamında erişkin yaş grubuna uygulanan aşılar

ü Erişkin tip tetanoz (Td) aşısı (en az 3 doz primer aşı serisi tamamlanmalı, 10 yılda 1 Td rapel)

ü Gebe aşılamaları (Tdap ve İnfluenza her gebelikte)

ü 15-49 yaş kadın (Difteri, tetanoz, kızamıkçık)

ü 65 yaş üzeri aşılama ve kronik hastalıklarda aşılama (Pnömokok, influenza, Hepatit A)

ü Asker aşılamaları (tüm erlere erişkin tip tetanoz-difteri (Td) ve menenjit aşıları, 1980-1991 yılları arasında doğan ve silah altına 
alınan askerlere ise ilave olarak kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) uygulanmaktadır)

ü Hac-umre aşılamaları (Men A/C/Y/W-135)

ü Mahkum (Hepatit B)

ü Sağlık çalışanı ve seyahat aşılamaları

v İnfluenza aşısı (65 yaş üzeri, bakımevinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar için ücretsiz)

v Pnömokok aşısı (Konjuge pnömokok aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Polisakkarit pnömokok aşısı ise 
Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında tanımlanan risk gruplarına, reçete edilmesi halinde bedelleri karşılanmaktadır.)

https://asi.saglik.gov.tr/asi-kimlere-yapilir/liste/30-yetişkin-aşılama.html
Türk Eczacıları Birliği – SUT. https://www.teb.org.tr/content/75/SUTSUT

https://asi.saglik.gov.tr/asi-kimlere-yapilir/liste/30-yeti%C5%9Fkin-a%C5%9F%C4%B1lama.html
https://www.teb.org.tr/content/75/SUTSUT


Sağlık bakanlığı tarafından risk grubu aşılaması 
için en son 2017’ de genelge yayınlanmıştır.

2021 ACIP klavuzu ve 2022 ACIP 
güncellemesi ile birlikte bu 
genelgede de güncelleme 
yapılması gerekmektedir. 

https://asirehberi.saglik.gov.tr/uploads/2017-genelgeler/risk/2-risk-grubu-asilamalari-ek-risk-grubu-asilamalari-1-2.html
ACIP 2021 ve ACIP 2022 güncellemesi

https://asirehberi.saglik.gov.tr/uploads/2017-genelgeler/risk/2-risk-grubu-asilamalari-ek-risk-grubu-asilamalari-1-2.html


Hekimlerin erişkin 
aşılamasındaki rolü?

Yürüyen G, et al. Hekimlerde Erişkin Aşılaması Farkındalığı. Bosphorus Med J 2019;6(3):89–93.

200 hekim, 22 çoktan seçmeli soru
Hekimlerin erişkinlikte aşı olma oranı %87, 
En fazla olunan aşı Hepatit B aşısı 
Hekimlerin hastalarına aşılama önerme oranı %90 
En sık önerilen aşılar grip, pnömokok, Hepatit B

Hekimlerin sadece %20’si mezuniyet sonrasında aşı ile ilgili bir 
eğitim faaliyetinde yer almış ve sadece %30’u günlük 
pratiğinde erişkin aşılamasına gereken önemi veriyor

%88.5’lik oran ile hekimlerin çoğu kendilerine pratik hatırlatma 
sisteminin getirilmesini istiyor



Türk Aile Hek Derg 2018; 22 (3): 166-174

ü Hem toplumun, hem hekimlerin aşı yapılması gereken durumlar konusunda bilgi eksiklikleri olması

ü Toplumda ya da hekimlerde aşı karşıtlığı/kararsızlığı olması

ü Aşının güvenli olup olmadığına dair endişe duyulması

ü Aşıya erişmedeki lojistik problemler

ü Aşının geri ödeme kapsamında olmayıp, ücretle alınmak durumunda olması

ü Erişkin aşılaması konusunda standart bir şablon olmayıp, birçok farklı merkezde farklı uygulamaların olması ve
bu kayıtlara erişimin sağlanamaması



https://www.nfid.org/about-nfid/newsroom/news-conferences/2019-nfid-influenza-pneumococcal-disease-news-
conference/national-poll-attitudes-about-flu-and-pneumococcal-disease-prevention/

• Hekimler hastaları aşılanmaları konusunda bilgilendirmeli
• Sosyal medya platformlarında aşı önerileri güçlendirilmeli
• Hastalar hekimlerinin öneri ve kararlarına güveniyorlar !



SİZİN SORULARINIZ?


