




Değerli Aşı Dostu,

Artık gelenekselleşmiş olan Ulusal Aşı Sempozyumu’nun sekizincisi 26-29 Eylül 2019
tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel & Convention Center’de yapılacaktır.

Aşılamada son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ve aşı kararsızlığı gibi sorunlar nedeniyle
Ulusal Aşı Sempozyumunun önemi giderek artmaktadır.

Dünyada ilk ulusal aşı sempozyumu olan toplantımız giderek artan ilgiyle büyümeye 
devam etmektedir. Çünkü aşılama ile ülkemizde her yıl 14.000’den fazla insanı ölümden 
kurtarıyoruz ve kurtaracak yeni yaşamların da olduğunun farkındayız. Bu konuda artan 
çalışmalar ve yeni bilgiler nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda aşı dostunun 
katılacağı sempozyumda aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar ve yetişkin 
aşılaması detaylı olarak tartışılacaktır.

Önceki sempozyumlardan edindiğimiz tecrübeyle; akademik planlama, uygulama ve 
tedarik alanlarında aşılama hizmeti veren sağlık çalışanlarının aynı ortamda, birlikte 
tartışma olanağı bulacağı toplantıdan önemli çıkarımlar elde edileceğini bilmekteyiz.

26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara’da buluşmak dileğiyle hepinize sağlık ve 
başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
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Düzenleme Kurulu

Sempozyum aş a ı   Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
   Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

ze leme u ulu   Prof. Dr. Emre Alhan
   Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
   Öğretim Üyesi

   Prof. Dr. Ateş Kara
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
   Öğretim Üyesi

   Prof. Dr. Murat Akova
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   ç Hastalıkları Anabilim Dalı
   Enfeksiyon Hastalıkları

   Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
   Klinik Patoloji Laboratuvar Şefi
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S  A
 yl l  e şem e

13:20	 Açılış
 
13:30		 Açılış	Konferansı:	Ülkemizde	aşının	geçmişi,	bugünü	ve	geleceği
 Başkan:  Mehmet	CEYHAN
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
    
  Konuşmacı: Prof.Dr.	Emine	Alp	MEŞE
   T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

14:00-14:30 Konferans:	Aşılamanın	önemi
  Başkan: Kadriye	YURDAKÖK
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  Konuşmacı: Levent	AKIN
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

14:30 - 16:10 Panel:	Kitlesel	aşılama
  Başkanlar: Fatih	KARA
    T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
    Mustafa	HACIMUSTAFAOĞLU
    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

14:30 Dünya’da kitlesel aşılama
 Mustafa	HACIMUSTAFAOĞLU - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:00 Ülkemizde kitlesel aşılama programı
 Fatih	KARA - T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
15:30 Aşı ile eliminasyon ve eredikasyon programları
 Erhan	KABASAKAL - T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
16:00 Tartışma 

16:10 - 16:30 Kahve	arası

16:30 - 17:40 Panel:	Ulusal	aşı	programları	ve	program	dışı	aşılar
  Başkanlar: Erhan	KABASAKAL
    T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
    Necdet	KUYUCU
    Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

16:30  Ulusal aşı programlarının oluşturulması
  Ergin	ÇİFTÇİ	-	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:00  Program dışı aşıların dünyada ve ülkemizde durumu
	 	 Ayper	SOMER	-	İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
17:30  Tartışma
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 yl l  uma
08:30 - 09:00 Konferans:	Aşı	karşıtlarının	iddiaları	ve	gerçekler
 Başkan:  Emre	ALHAN
  Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Konuşmacı: Mehmet	CEYHAN
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

09:00 - 12:30 Panel:	Aşı	kararsızlığı
 Başkanlar: Zafer	KURUGÖL
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ener	Çağrı	DİNLEYİCİ
  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

09:00 Aşı kararsızlığı: Canlandırma
 
10:00 Dünya’da durum
 Alireza	MAFI	-	(Former WHO Executive Officer GHWA)
 Sanofi Pasteur, Regional Disease Expert: 
 Influenza for Africa, Middle-East and Eurasia Region
10:30 Türkiye’de durum
	 	 Songül	YALÇIN	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

11:00	-	11:20	 Kahve	arası

11:20  Medyanın rolü ve çözüm önerileri
 Esra	ÖZ	-	CNN Türk
11:50 Aşı kararsızlığı ile mücadele yöntemleri
 Mehmet	CEYHAN	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:20 Tartışma

12:30	-	13:30		 Yemek	arası

13:30	-	15:40	 Panel:	Meningokok	aşıları	–	1
 Başkanlar: Zafer	KURUGÖL
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 Metehan	ÖZEN
  Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

13:30 İnvazif meningokok hastalıkları ve epidemiyolojisi
 Ener	Çağrı	DİNLEYİCİ	-	Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Dört	valanlı	aşılar
14:00 TT - Konjuge aşı
 Zafer	KURUGÖL	-	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:30 DT -  Konjuge aşı
	 Alp	Giray	DOĞU	-	Sanofi Pasteur, Regional Disease Expert Africa, Middle East, Eurasia
15:00 CRM - Konjuge aşı
 Angelika	BANZHOFF	-	GSK, Neisseria Global Medikal Direktör
15:30 Tartışma
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15:40	-	16:00	 Kahve	arası

16:00 - 17:40 Panel:	Meningokok	aşıları	-	2
 Başkanlar: Nurşen	BELET
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Melike	KESER	EMİROĞLU
  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

16:00  Serogrup B dört proteinli aşı
	 Angelika	BANZHOFF	-	GSK, Neisseria Global Medikal Direktör

16:30  MenB-FHbp bivalan lipoprotein aşısı
	 Betül	ULUKOL	-	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

17:00  Tartışma

17:10  Meningokok aşı uygulamaları: Genel öneriler ve tartışma 
	 Mehmet	CEYHAN	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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8 yl l  uma es
08:30 - 09:00 Konferans:	Aşı	üretimi,	ülkemizde	aşı	üretiminin	önemi 
 Başkan: Hasan	TEZER
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
 Konuşmacı: Emin	TURAN
  Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölgesi Başkanı

09:00 - 10:00 Panel:	Sosyal	medyada	aşı	kararsızlığı
 Başkanlar:  Ateş	KARA
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 Feyza	UMAY	KOÇ
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

09:00 Bloger değerlendirmesi
	 Banu	DEMİRPENÇE	-	Bloger / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
09:30  Halk sağlığı değerlendirmesi
	 Işıl	MARAL	-	Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:00  Tartışma

10:10	-	10:30	 Kahve	arası	

10:30	-	12:10	 Panel:	Erişkin	aşılaması
 Başkanlar:  Gülşen	HASÇELİK
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Mine	DURUSU	TANRIÖVER
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

10:30 Erişkinlerde aşılama programları
	 Firdevs	AKTAŞ	-	Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:00 Dünya’da ve ülkemizde durum
 Esin	ŞENOL	-	Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:30 Sorunlar ve çözüm yolları
	 Mine	DURUSU	TANRIÖVER	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

12:10	-	13:10	 Yemek	arası

13:10	-	14:50	 Panel:	Pnömokok	aşıları
 Başkanlar:  Nezahat	GÜRLER

	 	 Ergin	ÇİFTÇİ
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

13:10 Çocuklarda pnömokok aşılaması
	 Hasan	TEZER	-	Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:40 Yetişkinlerde pnömokok aşılaması
	 Lale	ÖZIŞIK	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:10 Vaka örnekleri ile pnömokok aşı uygulamaları (Dinleyici katılımlı tartışma)
	 İlker	DEVRİM	- İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi
14:40 Tartışma 
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14:50 - 16:30 Panel:	Rotavirus	aşıları
 Başkanlar:  Sevtap	VELİPAŞAOĞLU
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 Ümit	ÇELİK
  Adana Numune Hastanesi

14:50 Epidemiyoloji ve aşı gereksinimi
	 Anıl	TAPISIZ	-	Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:20  İnsan tip 1 rotavirus aşısı
	 Bernd	BENNINGHOFF	-	GSK, Rotavirus, KKK, Suçiçeği Global Medikal Direktör
15:50   Beş valanlı insan-sığır reassortant aşı
	 	 Emine	KOCABAŞ	-	Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:20   Tartışma

16:30	-	16:50	 Kahve	arası	

16:50	-	18:30		 Panel:	İnfluenza	aşıları
  Başkanlar:	 Necla	TÜLEK
    Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 	 	 Halil	ÖZDEMİR
    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

16:50  İnfluenzanın önemi ve epidemiyolojisi
	 	 Önder	ERGÖNÜL	-	Koç Üniversitesi Hastanesi
17:20  Çocuklarda aşılama
	 	 Ali	Bülent	CENGİZ	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:50  Yetişkinlerde ve risk gruplarında aşılama
	 	 Çağlar	ÇUHADAROĞLU	-	Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
18:20  Tartışma
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 yl l  aza
08:30 - 09:00 Konferans: Akılcı	aşı	ve	antibiyotik	kullanımı
 Başkan:  Nazan	DALGIÇ
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Konuşmacı: Yasemin	ÖZSÜREKÇİ
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
09:00	-	10:40	 Panel:	Özel	gruplarda	aşılama	(Dinleyici	katılımlı	tartışma)
 Başkanlar:  Mehmet	CEYHAN
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Dilek	ÇİFTDOĞAN
  İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Bağışıklık eksikliğinde aşılama
	 Adem	AYDIN	-	Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Hac, seyahat ve göçmen aşılaması
	 Nur	AKSAKAL	-	Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Sağlık personelinde aşılama
	 Ateş	KARA	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

10:40	-	11:00	 Kahve	arası

11:00 - 12:10 Panel:	HPV	aşılaması
 Başkanlar:	 Nejat	ÖZGÜL
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 Nevin	HATİPOĞLU
  Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

11:00  Servikal kanser ve HPV kaynaklı diğer hastalıklar
	 	 Murat	GÜLTEKİN	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:30  HPV aşıları
	 	 Faruk	KÖSE	-	Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:00  Tartışma

12:10	-	13:10	 Yemek	arası

13:10 - 14:20 Panel:	Önemini	koruyan	hastalıklara	karşı	aşılama
 Başkanlar:	 Ali	Bülent	CENGİZ
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
	 	 Selim	ÖNCEL
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

13:10  Boğmaca aşısı
	 	 Solmaz	ÇELEBİ	-	Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:40  Suçiçeği aşısı
	 	 Ateş	KARA	-	Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:10  Tartışma
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14:20 - 14:50 Konferans: Geliştirilmekte	olan	aşılar
 Başkan:  Gönül	TANIR
  Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

 Konuşmacı: Eda	KARADAĞ	ÖNCEL
  İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14:50		 Kapanış
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o e a s  Aşılama ı  em
Başkan:	 	 Kadriye	YURDAKÖK
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:	  Levent	AKIN
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

a ye U A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Prof. Dr. Kadriye Yurdakok, Tıp ve Pediatri eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde 
tamamladıktan sonra  bir süre Sağlık Bakanlığında Çocuk Sağlığı Daire Başkanı olarak 
görev yaptı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri 
Anabilim Dalı’na katıldı ve o zamandan beri aynı anabilim dalında araştırmacı, danışman, 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Aşı En-
stitüsü Aşı Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdürmekte olan Prof. Yur-
dakök başta bağışıklama olmak üzere sosyal pediatri konularıyla ilgili olarak çok sayıda 
ulusal ve uluslararası kuruluş ve dernekte, danışman, eğitici, yönetim kurulu üyesi olarak 
da çalışmıştır. 
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Aşılama ı  em
Levent	AKIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dünyada insanlığın varoluşu 10.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. İnsanlığın tarım 
devrimi nedeniyle toplu halde yaşamaya başlaması bulaşıcı hastalıklara yol açan 
etmenlerin toplumsal dolaşımında kolaylaştırıcı olmuş, tarih boyunca veba, kolera, çiçek, 
kızamık gibi önemli salgınlarla karşılaşılmıştır (1).  

Yakın tarihe kadar bulaşıcı hastalıklarla mücadelede insanlar salgınlar karşısında çaresiz 
kalırken tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak antibiyotiklerin bulunması bulaşıcı 
hastalıkların tedavisinde önemli katkılar sağlamış ve etkili tedavi hizmetleri ile ölümlerin 
büyük ölçüde önüne geçilmiştir. Geçen yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanılan aşılar 
ve serumlar ile tedavisi olası olmayan bulaşıcı hastalıkların sıklığının azaltılması, bu 
hastalıklara yakalananların ölümlerinin önlenmesinde aşılar ve seumlar çok önemli 
katkılar sağlanmıştır.

Bugün için tarihte insanlığı tehdit eden çiçek, poliomiyelit eradike edilmiş olup kızamık 
gibi hastalıkların eradikasyonundan kolayca bahsedilebilmektedir. 

Bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilen korunma yöntemeleri arasında yer alan aşıların topluma 
yaptığı olumlu etkiler çok fazladır. Aşıların topluma yaptığı etkiler şu başlıklar altında toplanabilir:

1- Ölüm ve hastalıkların önlenmesine etkileri: Halen dünyada uygulanan aşılama programları 
yaşamı tehdit eden hastalıkların görülmesini önemli ölçüde etkilemiş olup pekçok hastalığın 
görülmesini azaltmıştır. Bunlar arasında çiçek hastalığının eradikasyonu, vahşi poliomiyelit 
enfeksiyonlarının görülmemesi, kızamık enfeksiyonlarının eliminasyonu tıp tarihine geçen 
önemli sonuçlardır

2- Demografik ve sosyal etkileri: Çocuk ve erişkinlere yapılan aşılamalar sonucu beklenen 
yaşam süresi artmaktadır. Erişkinlere yapılan aşılar özellikle grip ve pnömokok aşıları kronik 
hastalıkları olanlarda pulmoner, kardiovasküler ve serebrovasküler hastalık ataklarını %20 
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azalttığını göstermiştir. Ayrıca aşı olan erişkenlerdeki ölümlerin aşı olmayanlara göre %50 
daha az olduğuna gösterilmektedir (2). 

3- Bireylerin yaşam kalitelerine etkileri: Toplumda yaşayan bireyler aşı ile önlenebilen hastalıkların 
veya salgınlarının görülmemesi sonucu daha güvenli bir yaşam sürerek sağlığı geliştirme 
programlarına daha fazla ilgi duyar. Seyahat eden kişiler bulundukları bölgeye daha güvenli 
seyahat ederek planladıkları faaliyetleri daha güvenli bir ortamda yaparak verimlilikleri artar. 
Ayrıca sağlık sistemine olan güvenin artması sonucu sağlık hizmeti sunanların verdikleri 
mesajları daha kolay kabullenip uygulamaya başlarlar. Sağlık kurumlarına aşıyla önlenebilen 
hastalık başvurularının azalması sonucu daha az ilaç gideri, daha az yataklı tedavi kurumu 
kullanımı sağlanabilir.

4- Ekonomik etkiler: Aşılama sonucu harcanan kaynaklar ile pek çok harcamadan tasarruf 
edilebileceği bilinen bir gerçektir. Son yıllarda küreselleşen dünya ekonomisinde yapılan 
yatırımlar maliyet yarar ilişkileri de dikkate alınarak yapılmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetleri 
ile bireylerin yaşamlarını sürdürmeleri ve hastalıklardan korunması, sakatlıkların önüne 
geçilmesi için yapılan harcamalar yarar-maliyet yönünden değerlendirildiğinde, aşılamanın 
ilk sırada yer aldığı görülmektedir Su borularında asbest kullanımının yasaklanması sonucu 
kurtarılan yaşam yılı başına maliyet 65.000 ABD doları iken, toplumda herkese grip aşısı 
yapılması sonucu kurtarılan yaşam yılı başına maliyet 140 ABD doları olarak hesaplanmıştır 
(3). Bu değer kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, boğmaca-difteri-tetanos aşısı için 1 ABD 
dolarının altında saptanmaktadır. 

Kaynaklar

1. Anderson RM, May RM. Infectious diseases of humans: dynamics and control. Oxford, UK: 
Oxford University Press, 1991.

2. Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M. Influenza vaccinations and 
reductions in hospitalisations for cardiac disease and stroke among the elderly. N Engl J Med 
2003; 348: 1322-32.

3. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-02-eng.php erişim tarihi : 13. Ağustos 2019.
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NOTLAR
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lesel aşılama 
Başkanlar:	 	 Fatih	KARA
  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
  Mustafa	HACIMUSTAFAOĞLU
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  

a  A A
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü

1971 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996 
yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001’ de Selçuk Üniversitesi 
Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığını tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı oldu

2001 yılında Konya Sağlık Müdürlüğü, Konya 2 Nolu AÇSAP Merkezi’nde uzman doktor 
olarak göreve başladı. 2002 ile 2003 yılları arasında Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık 
Ocakları Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 - 2005 yılına kadar İl Sağlık Müdürü 
olarak görev yaptıktan sonra  2006 yılında Konya Merkez 1 Nolu AÇSAP Merkezinde 
Başhekim olarak görev yaptı. 2008-2009 yıllarında Selçuk Üniversitesi Konya Meram Tıp 
Fakültesinde, 2009-2010 yılları arasında da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 
Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014 yılında ise İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür  Yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında ise Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2017 yılında Selçuk Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinde, Fakülte Kurul ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 

 Selçuk Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Anabilim Dalında Doçent 
olarak görev yapmaktayken Ekim 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü görevine atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir.



22

8. Ulusal Aşı Sempozyumu

lesel aşılama
Başkanlar:	 	 Fatih	KARA
  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
  Mustafa	HACIMUSTAFAOĞLU
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

us a a A US A A U
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa K. Hacımustafaoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesinden 1982 de mezun oldu ve zorunlu 
hizmet sonrası İstanbul Tıp Fakültesinden 1989’da Pediatri ihtisasını aldı. Uzmanlık 
sonrası zorunlu hizmetini yaptıktan sonra 1994 yılında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan 
dal uzmanlığını aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalında 1995’te Doçent, 2000’de profesör oldu. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında görev yapmaktadır.
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ya a lesel aşılama
Mustafa	HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dünyada aşılama yaklaşımları;  seçici (selektif) veya kitle aşılama yaklaşımları olarak 2 
grupta ele alınabilir.
 
Seçici aşılama yaklaşımları risk altındaki veya riski artmış kişi veya topluluklara yönelik 
uygulanır, sağlıklı çocuklara yapılan rutin aşıların dışındaki aşılama yaklaşımlarıdır. 
Örneğin seyahat aşıları, splenektomi, HIV+ gibi riskli hastalara uygulanan risk grubu 
aşıları veya salgın dönemlerinde risk altındaki toplumu korumak için yapılan aşılar bu 
grupta ele alınır.

Kitle aşılama programları; sağlıklı geniş kitlelere yönelik geniş aşılama programlarını içerir. 
Kitle aşılama programlarında; aşı ile korunulabilen bir hastalığın eradikasyonu (hastalığın 
dünyadan eradike edilmesi gibi; örneğin çiçek hastalığında olduğu gibi), veya eliminasyonu 
(dünyadan eradike edilmese bile bir DSÖ bölgesinde eliminasyon sağlanması; örneğin 
poliovirus enfeksiyonları gibi), veya hastalığın sınırlanması (containment; hastalığın 
görülse bile çok azaldığı için artık halk sağlığı açısından problem olarak görülmemesi; 
örneğin Hib menenjit veya pnömonileri gibi) hedeflenir. Kitle aşılama programları; ulusal 
rutin aşılama takvimlerinin uygulanması veya özel hedefe yönelik kitlesel aşılamalar 
şeklinde olabilir. Özel hedefe yönelik aşılamalar; belli gruplara, belli sürede, belli bölgede, 
koordinasyon sağlanarak hızlı aşılamalar şeklinde olabilir. Bu durum ülke veya bölge 
düzeyinde ulusal aşı kampanyaları veya Mop-up aşı kampanyaları şeklinde olabilir. 
Özel hedefe yönelik aşılamalar genellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulama alanı 
bulur ancak H1N1 pandemisi gibi özel durumlarda gelişmiş ülkeler dahil tüm ülkelerde 
uygulanabilir. Bu sunumumuzda Dünyada Kitlesel Aşılama uygulamaları olarak sadece 
dünyada uygulanan ulusal aşı takvimlerinden bahsedilecektir. 
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Ülkelerin Ulusal Aşı Takvimleri birbirinden farklılık gösterebilir. Ulusal aşı takvimi demekle 
esas olarak resmi sağlık kurumlarında, tüm sağlıklı çocuklara ve ücretsiz uygulanan aşılar 
kastedilir. Ayrıca ülkenin sağlık otoritelerince önerilen ancak ücretsiz uygulanmayan başka 
ek aşılar da olabilir. Ülkemizde sağlık otoritelerince (Sağlık Bakanlığı) önerilen aşılar, 
anayasal bir hak olarak tüm çocuklara ücretsiz uygulanmaktadır. 

Ülkelere göre halk sağlığı sorunu oluşturan aşı ile korunulabilir hastalıklarda farklılıklar 
olabilir. Bu durumun farklı nedenleri olabilir. Ülkelerin aşıları rutin ve düzenli uygulayabilecek 
ekonomik olanakları birbirinden farklı olabilir, sağlık otoritelerinin öncelikleri farlılık 
gösterebilir, bu açıdan öncelik verilen aşılar, ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca 
yıllara göre ülkelerin aşı takvimleri değişebilir ve geliştirilebilir. 

Dünyada ekonomik ve özellikle insan gücü kaynağının üst düzeyde olduğu ülkeler aşı 
bilincinin üst düzeyde yerleştiği ve genellikle en gelişkin aşı takvimini uygulayan ülkelerdir. 
Ülkemizde halen BCG, hepatit B, difteri, boğmaca, tetanoz, inaktif ve oral polio, H. İnfluenza 
tip b, 13 bileşenli konjuge pnömokok aşısı, suçiçeği, KKK,  hepatit A olmak üzere 13 ayrı 
hastalığa karşı rutin aşılama ve risk gruplarına ayrıca influenza aşıları uygulanmaktadır. 
Gelişmiş diğer ülkelerde ek olarak ülkemizde uygulanmayan rotavirus, human papilloma 
virüs ve meningokok aşıları da rutin aşı takvimlerinde ülkelere göre değişen şemalarla 
uygulanabilmektedir.
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Ulusal aşı p o amla ı e p o am ışı aşıla
Başkanlar:	 	 Erhan	KABASAKAL
  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
  Necdet	KUYUCU
  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

a  A ASA A
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Doğum Tarihi  10 Nisan 1966
Medeni Durum  Evli
Askerlik Durumu  Yedeksubay-1994 Hakkâri-Yüksekova
Yabancı Dil   İngilizce

İŞ TECRÜBESİ
2019 -  Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı
2015 -  Halen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tüberküloz Daire 
  Başkanı
2012 - 2015 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu 
2012 - 2013 Sağlık Hizmet Standartları  
2006 - 2012 Samsun Türk - İş Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği 
2005 - 2016 Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği Eğiticiliği 
1998 - 2005 Samsun Merkez Verem Savaşı Dispanseri Başhekimi Bölge TB
  Koordinatörlüğü
1998 - 2005 Samsun Merkez Verem Savaş Tüberküloz İl Koordinatörlüğü
1997 - 1998 Rize Verem Savaş Dispanseri Hekimliği
1994 - 1997 Ankara Gölbaşı Sağlık Ocağı Hekimliği
1992 - 1994 Sağlık Bakanlığı Malatya-Develi Sağlık Ocağı, Zorunlu Devlet Hizmeti 
  Yükümlülüğü 

EĞİTİM BİLGİLERİ
1984 - 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1978 - 1984 Bursa Erkek Lisesi
1973 - 1978 İlkokul Çanakkale Cevat Paşa İlkokulu Ezine
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Ulusal aşı p o amla ı e p o am ışı aşıla
Başkanlar:	 	 Erhan	KABASAKAL
  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
  Necdet	KUYUCU
  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

e e  U U U
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

30.03.1958 yılında Gaziantep’te doğdum. 1983 yılında Çukurova Tıp Fakültesinden 
mezun oldum. 1983-1985 yılları arasında Mecburi hizmetimi yaptıktan sonra 1985-1990 
yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. 1991-1994 tarihleri arasında AÜTF Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal ihtisasını 
tamamladım. 1998-2001 yıllarında Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde önce uzman, daha sonra şef yardımcısı ve klinik şefi olarak 
çalıştım. 1998 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldum. Halen Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Çocuk Göğüs Hastalıkları BD görev yapmaktayım.



39

8. Ulusal Aşı Sempozyumu

Ulusal aşı p o amla ı ı  oluş u ulması
Ergin	ÇİFTÇİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşılar insanlığın enfeksiyon hastalıkları ile süren mücadelesinde geliştirdiği en önemli 
araçlardan biridir. Zamanla aşı teknolojisi geliştikçe aşıların yapısı da önemli oranda 
değişmiş, giderek daha immünojen, daha etkili ve daha güvenli aşılar üretilir hale gelmiştir. 

Aşılamanın insan sağlığına kattığı apaçık faydalar onların yaygın biçimde kullanılmasının 
yolunu açmıştır. Yaygın uygulamanın bireysel veya bölgesel aşılamadan daha etkili 
olduğunun gösterilmesi yaygın aşılama için cesaretlendirici olmuştur. Ulusal aşı 
programları bu sürecin bir ürünüdür. Ancak her ülkenin kendi içinde bulunduğu koşullar 
nedeniyle ulusal aşı programları farklı biçimde gelişmiştir. 

Ülkemiz ulusal aşı programı için de benzer süreçler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nde 
temelleri atılan aşılama çalışmalarının etkileri Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal etmiştir. 
Ülkemizde çiçek (1930), difteri ve boğmaca (1937), BCG (1952), oral polio (1963), 
difteri, boğmaca ve tetanos (1968), kızamık (1970) aşıları ile ulusal aşı takvimi giderek 
daha çok antijeni kapsayacak biçimde gelişmiştir. Çiçek hastalığının eradike edilmesi 
nedeniyle 1980 yılında çiçek aşısının üretimine son verilmiş, çiçek aşısı böylece ulusal 
aşı programından çıkartılmıştır. Ülkemizde 1981 yılında Genişletilmiş Bağışıklama 
Programının uygulanmaya başlanmasıyla aşılama daha yaygın biçimde uygulanmaya 
başlanmıştır. Hepatit B (1998), kızamık, kabakulak ve kızamıkçık ile Haemophilus 
influenzae tip b (2006), beşli karma ve 7 değerli pnömokok (2008), dörtlü karma (2010), 
13 değerli pnömokok (2011), hepatit A (2012), suçiçeği (2013) aşılarının eklenişiyle ulusal 
aşı programımız dünyanın en gelişmiş programlarından biri haline gelmiştir. Zaman içinde 
BCG doz sayısının azaltılması gibi kalıcı değişiklikler yapılırken kızamık salgını nedeniyle 
aşının daha erken dönemde yapılması gibi uygulamalar da yapılmıştır.

Ülkemiz örneğinde görüldüğü gibi, ulusal aşı programlarının oluşturulmasında pek 
çok etken önem taşımaktadır. Aşı ile hedeflenen hastalığın önemli bir hastalık yükü 
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oluşturması, o hastalık için üretilmiş etkin, güvenilir bir aşının bulunması, bu aşının 
maliyet etkin olması, ulusal aşı programının bu aşıyı kaldırabilecek kadar güçlü bir 
yapıya sahip olması, aşılamanın aşı tedariki ve finansal açıdan sürdürülebilir olması gibi 
etmenler ulusal aşı programını şekillendirmektedir. Aşılama yapan ülkelerden elde edilen 
deneyimler, Dünya Sağlık Örgütü önerileri, hatta yurttaşların konu ile ilgili beklentileri ve 
tepkileri ulusal aşı programına etki etmektedir.

Ülkemizde 1993 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin temsilcileri ve 
akademisyenlerden oluşan ve yılda ortalama 2 kez toplanan Bağışıklama Danışma 
Kurulu (BDK) ulusal bağışıklama politikalarının, program ve stratejilerinin belirlenmesinde 
bilimsel öneri ve görüş oluşturarak ülkemizde bağışıklama hizmetlerinin etkili ve kaliteli 
yürütülmesi amacını gütmektedir. 

Aşılama dinamik bir süreçtir. Ulusal aşı programlarının bu süreçte yaşanan gelişmelere 
uygun biçimde oluşturulması, izlenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
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o am ışı aşıla ı  ya a e l em z e u umu
Ayper	SOMER

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Ülkemizde rutin aşılama programı kapsamında uygulanan aşılar dışında ruhsatlı diğer 
aşılar da bulunmaktadır. Bunlar rotavirus aşıları, human papillomavirus (HPV) aşıları ve 
meningokok aşılarıdır. Bu aşılar dünyanın birçok ülkesinde rutin aşılama programına 
girmiş bulunmaktadır. Ayrıca bazı özel gruplara uygulanan influenza aşıları ve erişkin 
tipi boğmaca aşısı içeren karma aşılar da bulunmaktadır. Ancak bu konuşmada son iki 
aşıdan bahsedilmeyecektir.

Rotavirus, tüm dünyada özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda gelişen, hastaneye yatışa 
neden olan ve ölümle sonuçlanabilen ağır gastroenteritin en önde gelen etkenidir. Tüm 
dünyada görülen ishal vakalarının %10-20’si, hastaneye yatış gerektiren ağır ishallerin ise 
%25-55’i rotavirusa bağlıdır. Rotavirus enfeksiyonundan korunmada en geçerli yöntem 
aşı uygulamalarıdır. Günümüzde kullanımda olan iki rotavirus aşısı mevcuttur.

Monovalan insan rotavirus aşısı insanlarda en sık görülen serotip olan P[8]G1’in 
özelliklerine sahip olan rotavirus suşunun zayıflatılması ile elde edilmiştir ve 2 doz olarak 
uygulanmaktadır. Pentavalan insan-sığır reassortan rotavirus aşısı sık rastlanan dört 
insan rotavirus serotipinden birini (G1, G2, G3 veya G4) ve sığır rotavirus suşunun P7[5] 
proteinini içermektedir. Beşinci reassortan rotavirus ise insan rotavirus P1A[8] proteinini ve 
sığır rotavirusu G6 serotipinden oluşmaktadır. En az bir ay ara ile 3 doz olarak uygulanır. 
Rotavirus aşıları son derece etkili ve güvenilirdir. Çeşitli ülkelerde yapılan maliyet etkinlik 
çalışmalarında her iki aşının da ishale bağlı hastane yatışlarını azaltarak direkt medikal 
ekonomiye katkıları olduğu sonucuna varılmıştır. Rotavirus aşıları rutin uygulamaya 
girdikten sonra birçok ülkede devam eden sürveyans çalışmaları aşının etkinliğini, halk 
sağlığı üzerine etkisini ve invajinasyon açısından riskli olmadığını göstermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü “Strategic Advisory Groups of Experts” (SAGE) grubu Haziran 2009’da tüm 
dünya ülkelerinin rotavirus aşısını bir an önce aşı takvimlerine almalarını önermiştir.
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Rotavirus aşısının ilk dozu 14 haftadan önce yapılmalıdır. Aşı dozları arasındaki süre 
4-10 hafta olmalı ve son doz aşılama 34 hafta 6 güne kadar tamamlanmalıdır. 

Human Papillomavirus aşısı (HPV): Serviks kanseri, tüm dünyada 15-45 yaş arası 
kadınlarda meme kanserinin ardından en yaygın görülen ikinci kanser türüdür. Karsinojenik 
HPV tipleri ile persistan enfeksiyon hemen hemen tüm serviks kanseri vakalarının nedeni, 
anal kanserlerin de en sık nedenidir. En önemli karsinojenik HPV tipleri olan HPV 16 
ve HPV 18 tüm dünyada serviks kanserlerinin yaklaşık %70’inden anal kanserlerin ise 
%72’sinden sorumludur. HPV 31, 33, 45, 52 ve 58 tipleri ise invazif serviks kanserlerinin ek 
%19’luk kısmından sorumludur. HPV 6 ve HPV 11 ise genital siğillerin %90’ının nedenidir.
HPV enfeksiyonlarından korunmada etkili 3 aşı mevcuttur: Kuadrivalan aşı (Gardasil) 
HPV 6, 11, 16 ve 18 serotiplerini, 9-valanlı aşı (Gardasil 9) HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 ve 58 tiplerini, bivalan aşı (Cervarix) ise HPV 16 ve 18 tiplerini içermektedir. HPV 
aşılaması bireyler HPV ile enfekte olmadan önce (cinsel aktivite başlamadan) en etkilidir. 
Mültisentrik, çift-kör, plasebo-kontrollü çalışmalar kuadrivalan, 9-valan ve bivalan HPV 
aşılarının aşı tiplerine bağlı gelişen rastlantısal ve persistan servikal HPV enfeksiyonlarının 
ve servikal intraepitelyal neoplazi gelişimini önlediğini göstermektedir. Kuadrivalan ve 
9-valan aşıları ek olarak aşı tiplerine bağlı gelişen vajinal ve vulvar intraepitelyal neoplazi 
gelişimi de yüksek oranda önlemektedir. Bu iki aşı ek olarak HPV 6 ve 11 ile ilişkili gelişen 
genital siğillere karşı da koryucudur. HPV aşılarının kadınlarda gelişen intraepitelyal anal 
neoplazilere olan koruyuculuğu ise henüz araştırılmamıştır.

HPV aşılaması günümüzde kadınlara rutin aşılama olarak önerilmektedir. (Kanıt düzeyi 
1A). Rutin aşılama tüm kız çocuklarına 11-12 yaşlarında uygulanmalıdır, en erken 
uygulama yaşı 9’dur. Yakalama aşılaması daha önceden aşılanmamış 13-26 yaş arası 
kız çocukları ve kadınlara uygulanabilir. Kuadrivalan HPV aşısı erkeklerde genital 
siğiller ve anal intraepitelyal lezyonların önlenmesinde etkilidir. Erkeklerde 9-valan aşı 
immünojenisitesi kadınlarla benzerdir. Benzer şekilde birçok dernek ve uzman kuruluşlar 
erkeklere de HPV aşılaması önermektedir (Kanıt düzeyi 1B). Maliyet ve ulaşılabilirlik 
sorunu yoksa erkeklerde de 9-valan aşı önerilmektedir (Kanıt düzeyi 1B). Erkeklerde 
de rutin aşılama 11-12 yaşlarında yapılmalıdır, en erken uygulama yaşı 9’dur. Yakalama 
aşılaması ise daha önce aşılanmamış erkeklere 13-21 yaş arasıdır. MSM için ise yakalama 
aşılaması 26 yaşına kadardır. 15 yaşından küçük bireylerde HPV aşıları 6 ay ara ile 2 doz 
şeklinde yapılabilir. 15 yaş ve üzerinde ise HPV aşılaması 0, 1-2 ve 6.ay olmak üzere 3 
doz şeklinde yapılmalıdır. Ruhsat öncesi ve sonrası izlemlerde HPV aşıları son derece 
güvenli bulunmuştur. Servikal kanser taramaları 21 yaş ve üzeri kadınlarda önerilmektedir. 
Klinisyenler HPV aşılamasının var olan HPV enfeksiyonunu, genital siğiller veya servikal 
intraepitelyal lezyonlarının tedavi ve temizlenmesinde etkili olmadığını bilmelidirler.

Meningokok Aşıları: Neisseria meningitis’in neden olduğu meningokokal hastalık tüm 
dünyada çocuk ve genç erişkinlerin en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden 
birisidir. En iyi tedavi koşullarında bile mortalite %10-15 arasındadır. Yaşayanların yaklaşık 
%20’sinde işitme kaybı, konvülziyon, mental retardasyon ve ekstremite kaybı gibi kalıcı 
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sekeller gelişmektedir. Hastalıktan korunmada kemoprofilaksi ve aktif immünizasyon 
kullanılan iki yöntemdir. Polisakkarit aşılar olmakla birlikte taşıyıcılığın önlenmesi ve küçük 
çocuklarda da uygulanabilirlik nedeniyle konjüge aşılar tercih edilmektedir.

Konjüge meningokok aşılarından MenACWY-D (Menactra®) aşısında tetravalan kapsül 
polisakkaritleri (A, C, W, Y) ile difteri toksoidi konjüge edilmiştir. 2005 yılında FDA tarafından 
onaylanmış ve 11-12 yaş grubundaki tüm adolesanlara ve risk grubunda olan 2-55 yaş 
arasındaki kişilere uygulanması önerilmiştir. FDA 2011 yılında MenACWY-D için 9 aylıktan 
itibaren uygulamaya onay vermiştir. Aşı, 9. ayda uygulandığında üç ay sonrasında ikinci 
doz uygulaması önerilmektedir.

Diğer konjüge aşı MenACWY-CRM (Menveo®, Novartis) meningokok A, C, W135 ve 
Y oligosakkaritlerinin non-toksik difteri proteini CRM197 ile konjügasyonu sonucu elde 
edilmiştir. 2010 yılı şubat ayında FDA tarafından 11-55 yaş arasında tek doz uygulama 
için onaylanmıştır. Şu anda 2011 yılı Ocak ayında FDA Menveo®’nun kullanım yaşı 2-55 
yaş olarak düzenlenmiştir. 2.aydan itibaren kullanımı onaylanmıştır.

MenACWY-TT, (Nimenrix®, GSK) meningokok A, C, W135 ve Y serogruplarının tetanoz 
toksoid ile konjüge edilmesi ile geliştirilmiş diğer bir aşıdır. MenACWY-TT ile adolesan, 
çocuk ve sütçocuklarında yapılan çalışmalarda aşının iyi tolere edildiği, immünojenik ve 
mevcut meningokok aşıları ile benzer yan etki profiline sahip olduğu saptanmıştır. 2 aydan 
itibaren kullanılabilen aşı 12 ay sonrası tek doz uygulanmaktadır.

Serogrup B içeren aşı olan 4CMenB aşısı (Bexsero®, Novartis) genom teknolojisi 
ile üretilen ilk aşıdır. Bu aşı ile yapılan çalışmalar serogrup B’ye karşı yüksek antikor 
titrelerinin elde edildiğini göstermektedir. Aşı İngiltere’de Mart 2014 tarihinde 2 aydan 
itibaren tüm sütçocuklarına uygulanmak üzere rutin aşı şemasına alınmıştır. Ülkemizde 
de aynı şemayla ruhsat almıştır.
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o e a s  Aşı a şı la ı ı  ala ı e e e le
Başkan:	 	 	Emre	ALHAN
    Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:		 	 Mehmet	CEYHAN
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

m e A A
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

1957 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
başladığı yüksek öğrenimimi 1982’de tamamladı. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 
uzmanlık eğitimini 1990’da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 

Bu arada Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1995 yılında 
Üniversite Doçenti unvanını aldı. 2000 yılında profesörlüğe atandı. 

2001 - 2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 

2015 yılında emekli oldu. Halen Acıbadem Adana Hastanesinde konsültan hekim olarak 
görev yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Aşı a şı la ı ı  ala ı e e e le
Mehmet	CEYHAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşı ile bazı hastalıkların yeryüzünden silinmesi, bazı hastalıkların ise nadir görülür hale 
gelmesi, ne yazık ki aşının önemi konusundaki inancı azaltmıştır. 

Değişik nedenlerle aşılamanın azalması, her zaman hastalıkların artması ile sonuçlanmıştır. 
Örneğin boğmaca aşısının uygulanma oranları, önceden uygulanan tam hücreli aşının 
yan etkileri nedeniyle azaldığında, Japonya’da ve ABD’de boğmaca salgınları ortaya 
çıkmış, son yıllarda aşı karşıtlarının etkisiyle aşılama oranlarının düştüğü Avrupa 
ülkelerinde büyük kızamık salgınları yaşanmaktadır. Bosna Hersek, Ukrayna, Fransa 
bunlara örnektir. Fransa’da bu durumun sonucu olarak, zorunlu aşı yasası çıkarılmıştır. 
Dünya’da ve ülkemizde son yıllarda artan aşı karşıtı söylemler ve buna karşı yeterli 
reaksiyonun gösterilmemesine bağlı olarak, aşı kararsızlığı ve bunun sonucu olarak aşı 
retleri artmaktadır. Bu artış bu şekilde devam ederse, yıllardır aşı sayesinde görmediğimiz 
hastalıkların yeniden görülmeye başlaması ve salgınlar yaşanması kaçınılmazdır. Oysa 
aşı karşıtlarının iddiaları hiçbir bilimsel veriye dayanmamakta ve gerçek bilimsel verilerle 
kolaylıkla çürütülebilecek durumdadır. Devletin bu iddialara karşı güçlü ve yeterli açıklıkta 
cevap vermesi ve bu konudaki bilimsel faaliyetleri desteklemesi yeterli olacaktır.

Aşı karşıtları şöhret tutkusu, alternatif ürün savaşı ve bilgisizlik gibi nedenlerle; kişisel 
deneyimleri abartarak, yanlış istatistikler kullanarak, bilimsel sahtekarlıklarla ve yalanlarla 
milyarlarca kez uygulanmış aşılar hakkında halkın kafasında karışıklıklar oluşturmaya 
çalışmaktadır. Aşı karşıtlarının genellikle kullandığı yalanlar şunlardır: 

• Aşılama yabancı ülkelerin genetiğimizi bozmak ve paramızı çalmak için dayattığı
 bir uygulamadır
• Aşılar içerdikleri cıva nedeniyle otizme neden olur
• Aşılar içerdikleri alüminyum nedeniyle Alzheimer hastalığına neden olur
• Aşılar romatizmal hastalıklara neden olur
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• Aşılar Guillain Barre sendromuna neden olur
• Influenza aşısı koruyucu değildir, influenza aşıyla korunması gereken ağır bir
 hastalık değildir
• Monosodyum glutamate diyabete ve kansere neden olur
• Aşı kısırlık yapar
• Aşılanmamak kişisel bir haktir ve kimseyi ilgilendirmez
• Aşılar içerisinde dinimizce yasaklanan maddeler bulunur.

Oysa insan genetiğini değiştirmek bu kadar kolay değildir ve aşılamaya harcadığımız para 
tedaviye harcadığımız paranın yanında son derece düşüktür. Aşılar içerisinde eskiden 
koruyucu olarak bulunan cıva bileşiği tiomersal, tek dozluk üretime geçilmesiyle aşıdan 
çıkarılmıştır. Eskiden bulunan cıva da toksik düzeyin çok altında maksimum alüminyum 
miktarı 5 mikrogramdır. Alüminyum yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Bir kişinin ömrü 
boyunca aşılama ile alabileceği alüminyum maksimum 5 mikrogramdır. Oysa her gün su, 
gıdalar, ilaçlar ve kozmetik ürünler ile bunun çok üzerinde alüminyum almaktayız. Örneğin 
bir tablet antiasitte 100 – 600 mg alüminyum bulunur. Aşıların otoimmün hastalıklara 
neden olduğu da doğru değildir. Milyarlarca kez uygulanan bu ürünlerden sonra görülen 
romatizmal hastalıklar ve Guillain Barre sendromu vakalarının aşı ile ilgili olmadığı çok 
sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Influenza aşısının koruyucu olmadığı iddiaları da doğru 
değildir. Influenza aşısı ağır seyreden vakaları ve influenzaya bağlı ölümleri önlemektedir.  
Suçiçeği aşısında stabilizatör olarak bulunan glutamatin diyabet ve kanserle ilgisi iddia 
edilmişse de, gıdalarda yaygın olarak bulunan bu maddenin aşıda bulunan miktarın bu 
şekilde bir yan etkisi olması mümkün değildir. Aşılar ayrıca, iddia edildiği gibi kısırlık 
yapmaz. Aşılanmamak toplumda yaşayan bir kişinin bireysel hakkı olamaz. Çünkü 
aşılanmayan insanlar belli bir sayıya ulaşırsa, kitlesel aşılamanın toplumsal etkisi ortadan 
kalkacaktır ve aşılanan bireylerde de hastalık riski ortaya çıkacaktır.
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Aşı a a sızlı ı
Başkanlar:	 	 Zafer	KURUGÖL
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Ener	Çağrı	DİNLEYİCİ
  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  

a e  U U
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
pediatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Zorunlu hizmetini Van SSK Hastanesi’nde yapmış ve 
Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır.  
Daha sonra, 1992 yılından itibaren halen görevli olduğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Pediatri Anabilim Dalı’na başasistan olarak dönmüş ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda 
çalışmaya başlamıştır. 1996 senesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent 
unvanı almıştır. 1997-1998 yılları arasında Glasgow Üniversitesi Pediatrik Epidemiyoloji 
Ünitesi’nde epidemiyoloji alanında çalışmalar yapmıştır. 1999 yılında Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yan dal eğitimine başlamış ve 
2001’de Çocuk Enfeksiyonları Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2003 senesinde Profesör 
unvanı almıştır. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim 
Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. N. Zafer 
Kurugöl’ün ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 200’den fazla eseri vardır. Özellikle 
aşılar ve enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi gibi enfeksiyon hastalıklarının çeşitli 
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, Çocuk Enfeksiyon 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi başkanıdır.
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Aşı a a sızlı ı
Başkanlar:	 	 Zafer	KURUGÖL
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Ener	Çağrı	DİNLEYİCİ
  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

e  a ı 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ener Çağrı DİNLEYİCİ 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan sonra 1998-2003 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı tamamladı. Halen aynı üniversitede Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları profesörü olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi ve çalışma 
alanlarını çocuk yoğun bakım, aşı ile engellenebilir hastalıklar, intestinal mikrobioyata 
ve probiyotikler oluşturmaktadır. 2007 yılında aşı uygulamaları konusunda uluslararası 
sertifika programı Advanced Vaccinology programını tamamlamıştır. Neonatal maternal 
immunizasyon konusunda uluslararası iki sempozyumun (INMIS) düzenlenmesini 
sağlamış, halen INMIS platformunun kurucu board üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 
yılında uluslararası ilk Pediatrik Prebiyotik ve Probiyotik Kongresinin düzenlemiştir ve 
aynı toplantının 2014 Antalya ve 2016 Ghent toplantılarında düzenleme komitesinde yer 
almıştır. Mikrobioyota ve probiyotikler alanında çok merkezli çalışmaların planlanması ve 
yürütülmesinde görev almaktadır. Uluslararası indekslerde 80’den fazla makalesi, ulusal 
ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 100’den fazla çalışması bulunmaktadır. European 
Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği, 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesidir. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik ve 
Mikrobiyota Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi ve başkanıdır. Hobisi farklı lezzetlerin 
peşinde koşmak, yemek kitapları okumak, moda ve seyahat etmektedir. Evli ve Deniz’in 
babasıdır.
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ye e u um
Songül	YALÇIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye’de 1981 yılı itibarı ile Genişletilmiş Bağışıklama Programı yürütülmektedir 
ve her bir antijen için ülke genelinde %97 aşılama hızının devamlılığını sağlamak 
hedeflenmektedir. Ülkemizde ulusal çocukluk çağı aşı takviminin bedavadır ve aile 
hekimlerinin performans kriterleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde son 
dekatta aşı kararsızlığının arttığı gözlenmektedir. Bu sunumda, ülkemizde aşı kararsızlığı 
nedenlerinin, sıklığının ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde 
bölgesel bazda yapılan ve vaka serileri şeklinde olan yayınlar yanında, aşı kararsızlığı iki 
yıl önce 12 NUTS bölgesini kapsayan niteliksel çalışma ile de incelendi. Çalışmada en 
az beş aşı reddi vakası olan aile sağlığı merkezlerinde saptanan sorunlar gözlemlendi. 
Bu çalışmalar, aşı kararsızlığı nedenlerinin bölgeye, gruba göre farklılık gösterdiğini, 
çözümünde bu farklılıkları dikkate almadan yapılacak programların aşı kararsızlığını 
artırabileceği göstermektedir. 



82

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



83

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



84

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



85

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



86

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



87

8. Ulusal Aşı Sempozyumu



88

8. Ulusal Aşı Sempozyumu

NOTLAR



89

8. Ulusal Aşı Sempozyumu

Aşı a a sızlı ı le m a ele y emle
Mehmet	CEYHAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşı kararsızlığı aşılama hizmeti verilmesine rağmen, aşılamanın kişi veya anne-baba 
tarafından geciktirilmesi veya reddedilmesidir. Aşıya veya üreticiye güven, kayıtsızlık ve 
ulaşılabilirlik gibi değişik faktörlerden etkilenen bir davranıştır. Kararsız kişiler heterojen 
bir gruptur. Aşı isteksizliğinin derecesi farklı olabilir veya kararsızlık bütün aşılara, bir 
veya birkaç aşıya karşı olabilir. Ayrıca aşı yaptıranların tamamı da aşıya belirgin şekilde 
inanarak çocuklarını veya kendilerini aşılatmamaktadır. Bu grup kolaylıkla aşı karşıtı 
propagandalardan etkilenebilir. 

Aşı kararsızlığına etki eden çok sayıda faktör vardır. Bunlardan bir kısmı tarihsel, sosyal, 
kültürel, çevresel veya dinsel etkilerden kaynaklanan bağlantısal etkenlerdir. Bunların 
içinde en yaygın olanı da aşıların batılı ülkeler tarafından genetiğimizi değiştirmek 
veya nüfusumuzu azaltmak için geliştirilmiştir şeklinde olan komplo teorisidir. Ayrıca 
aşılanmamanın kişilik hakkı olduğu iddiası ve medyadaki aşı karşıtı yayınlar da bu 
gruptadır.  Oysa aşılar 130 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilmeye başlanmış 
ve cumhuriyetin ilk yıllarında aşı ihracatı da yapılmıştır. Aşı için yurt dışına çok yüksek 
miktarda para ödediğimiz algısı da yanlıştır. Sadece 200 milyon dolar harcama ile her 
yıl ortalama 14.296 çocuğun hayatını kurtardığımız unutulmamalıdır. Aşı kararsızlığı ile 
mücadelede aşı karşıtları ile toplumun karşısında konuşma çok önemlidir. Aşı ile ilgili 
bilgileri son derece yetersiz olan bu kişilerle polemiğe girmek, genellikle onları toplumda 
daha çok tanınır hale getirir. İddialara yanıt vermek gerekiyorsa, konu ile ilgili bilginin 
detaylı ve yeterli olması gerekir. Halkla konuşurken gerçek yan etkiler kabullenilmeli, 
pozitif mesajlar verilmeli ve bireysel yanıtlar yerine, genel konuşulmalıdır. Bazı ülkelerde 
problemin çözümü için zorunlu aşı uygulaması getirilmiştir. 

Aşı kararsızlığına etki eden faktörlerden aşının riskleri ve hastalıkların riskinin düşük 
olduğu algısı kolay, lojistik problemler ve yüksek fiyat nispeten kolay değiştirilebilirken; 
kurumlara güvensizlik, dinsel etkenler ve komplo teorilerinin değiştirilebilmesi için daha 
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çok çaba gerekir. Halkla iletişim kurarken kişisel düzeyde diyaloglar, karşıdan bilgi alma 
ve bilgilendirme önemlidir. Sosyal gruplarda temsilci görüşmeleri etkili olabilir. Topluma 
etki eden aşı karşıtı grupların faaliyetleri ve varsa sosyal medya kaynakları yakından 
izlenmelidir. Halka ulaştırılacak bilgi güncel, açık, anlaşılabilir ve sürekli olmalı; medya, 
okullar ve dernekler gibi aracılarla ulaştırılmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının eğitimi de son derece önemlidir. Halkın bu konuda en güvendiği 
kaynak olan sağlık çalışanlarına iletişim eğitimi verilmelidir. Gerek halkla, gerekse de 
sağlıkçılarla iletişim kurarken amaç, toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmak olmalıdır. 
Medyanın eğitimi de ihmal edilmelidir.  
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a e  U U
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
pediatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Zorunlu hizmetini Van SSK Hastanesi’nde yapmış ve 
Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır.  
Daha sonra, 1992 yılından itibaren halen görevli olduğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Pediatri Anabilim Dalı’na başasistan olarak dönmüş ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda 
çalışmaya başlamıştır. 1996 senesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent 
unvanı almıştır. 1997-1998 yılları arasında Glasgow Üniversitesi Pediatrik Epidemiyoloji 
Ünitesi’nde epidemiyoloji alanında çalışmalar yapmıştır. 1999 yılında Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yan dal eğitimine başlamış ve 
2001’de Çocuk Enfeksiyonları Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2003 senesinde Profesör 
unvanı almıştır. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim 
Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. N. Zafer 
Kurugöl’ün ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 200’den fazla eseri vardır. Özellikle 
aşılar ve enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi gibi enfeksiyon hastalıklarının çeşitli 
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, Çocuk Enfeksiyon 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi başkanıdır.
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Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

1969 yılında Üsküdar’da doğdu. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden sonra 
1996-2000 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. Askerlik hizmetinden sonra, “Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları” uzmanlık eğitimini ise 2002-04 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde bitirdi.

İnönü Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakülteleri’nde 5’er yıl görev 
yaptıktan sonra, Ocak 2015 tarihinden itibaren Acıbadem Üniversitesi’nde akademik 
çalışmalarına devam etmektedir. Kuş Gribi konusunda 2006 yılında Sağlık Bakanlığı 
Bilimsel Kurulu’nda ve Doğa Derneği’nde danışman olarak çalıştı. Başarılı ve özverili 
çalışmalarından dolayı dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 
ödüllendirildi. 

Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri’nin üyesi olarak Türkiye’de pek çok doğa koruma projesinde 
görev aldı. Doğa Derneği tarafından 2007 yılında basılan ve çok sayıda ödül alan 
“Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları” kitabına bilimsel danışman ve yazar olarak katkıda 
bulundu. Doğa korumaya olan ilgisi nedeniyle doğadaki mikro-organizmaların insan 
sağlığındaki olumlu etkilerine dikkat çekmek için son yıllarda “İnsan Mikrobiyomu” 
konusundaki çalışmalara yoğunlaştı.

“Probiyotik-Prebiyotik Günlükleri” isimli süreli derginin 4 yıl boyunca editörlüğünü yaptı. 
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Türkiye’de ilk probiyotik kitabın yayımlanmasını sağladı. Konusunda dünyanın ilk pediatrik 
toplantıları olan “International Symposium of Probiotics Prebiotics in Pediatrics” (IS3P-
2012 ve 2014) düzenledi. Ayrıca, ulusal ölçekli Akademi Toplantılarını her yıl çeşitli illerde 
düzenlemektedir. 

Yurt dışında 50 ve yurt içinde ise 100’un üzerinde bilimsel yayını bulunmaktadır. Bölgesel, 
ulusal ve uluslararası toplantılarda Pediatri, Enfeksiyon, Pro/Prebiyotik ve Aşılama 
konularında 450’den fazla sunum yapmıştır. Yaptığı çalışmalara 1500’den fazla atıf 
almıştır ve h-endeksi 20’dir. Halen bazı Pediatri, Enfeksiyon ve Probiyotik dergilerinin 
Danışma Kurulu üyeliğini yürütmektedir.
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Zafer	KURUGÖL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

MenACWY-TT konjuge aşısı (Nimenrix)

Neisseria meningitidisin neden olduğu invazif meningokok hastalığı (meningoksemi ve 
menenjit), hızlı progresyon gösteren, tedaviye rağmen yüksek mortalite ve morbidite 
ile seyreden, yüksek oranda sekellere neden olabilen en yüksek vaka ölüm oranına 
sahip enfeksiyon hastalığıdır. Son yıllarda Hib ve konjuge pnömokok aşılarının rutin 
uygulamaya girmesiyle, ülkemizde bakteriyel menenjit insidansında özellikle pnömokok 
ve Hib menenjiti insidansında belirgin azalma olmuştur. Günümüzde, çağında görülen 
bakteriyel menenjitlerin %85’inden fazlasından meningokoklar sorumludur.

Yüksek mortalite ve morbidite ile seyrederek tüm dünya için önemli bir halk sağlığı 
problemi olmaya devam eden meningokok hastalığından korunma için birçok aşı 
geliştirilmiştir. Yaklaşık 40 yıldan beri kullanımda olan polisakkarit meningokok aşıları, 
invazif meningokok hastalığı için endemik riskin en yüksek olduğu 2 yaş altı çocuklarda 
etkinliğinin sınırlı olması, taşıyıcılığı önlememeleri ve rapel dozlara düşük yanıt 
nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır. Polisakkarit aşının etkinliğini artırmak için N. 
meningitidis kapsüler polisakkarit antijeni bir protein taşıyıcı ile konjuge edilerek konjuge 
meningokok aşıları elde edilmiştir. Son yıllarda önemi artan ve haçtan başlayarak tüm 
dünyada salgınlar yapan W serogubunu da içeren, farklı konjugatların kullanıldığı üç 
tetravalan (ACWY) konjuge meningokok aşısı vardır: Difteri toksoidine konjuge tetravalan 
meningokok aşısı (MenACWY-D, Menactra, Sanofi Pasteur), Tetanoz toksoidine konjuge 
tetravalan meningokok aşısı (MenACWY-TT, Nimenrix, Pfizer), CRM197 toksoidine 
konjuge tetravalan meningokok aşısı (MenACWY- CRM197, Menveo, GSK). Bu aşıların 
üçü de ülkemizde de ruhsatlıdır. Bu yazıda taşıyıcı proteini olarak tetanoz toksoidinin 
kullanıldığı konjuge MenACWY-TT aşısı, Nimenrix ele alınacaktır.

Nimenrix (konjuge MenACWY-TT aşısı), 6. haftadan itibaren sağlıklı bebeklerde, 
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çocuklarda ve her yaşta erişkinlerde, N. meningitidis  A,C,W,Y serogruplarının neden 
olduğu invazif meningokok hastalığına karşı aktif immünizasyon endikasyonu ile 
ruhsatlıdır. Nimenrix, 6 hafta-6 ay bebekler için 2+1 şeması (iki ay ara ile primer aşılama, 
12. ayda rapel), 6-12 ay bebekler için 1+1 şeması (rapel doz 12. ayda, son dozundan 
en az 2 ay sonra olacak şekilde) ve 1 yaş ve üzerindeki herkes (çocuk, adölesan ve her 
yaştaki erişkinler) için tek doz olmak üzere EMA tarafından ruhsatlıdır. Ancak, invazif 
meningokok hastalığının en sık görüldüğü ve sekel oranının en sık olduğu yaş grubu 1 
yaş altı bebekler olduğu için erken aşılama önemlidir. Bu nedenle, bebeklere mümkün 
olduğunca erken, 6 haftadan itibaren meningokok aşısı yapılması önerilen şemadır. Diğer 
yaş grupları için verilen şemalar henüz aşılanmamış kişiler için yakalama şemalarıdır.

Nimenrixin, önerilen şema ile uygulandığında, tüm yaş gruplarında aşının içerdiği 
4 meningokok serogrubuna karşı yeterli, güçlü, uzun süreli ve güvenli bir korunma 
sağladığı birçok çalışma ile gösterilmiştir. Aşıya bağlı istenmeyen etkiler nadiridir ve hafif 
seyirlidir. Bebeklerde ve çocuklarda irritabilite, halsizlik, iştahsızlık, ateş gibi yan etkiler 
görülürken, 55 yaş üzeri erişkinlerde çok nadiren baş ağrısı görülebilir. MenACWY-TT 
aşısı (Nimenrix), bebeklik ve çocukluk dönemi rutin aşıları (DaBT-HBV-IPV/Hib kombine 
aşısı, KKK suçiçeği aşısı, Tdab, hepatit A ve B aşısı, mevsimsel grip aşısı, HPV aşısı, 10 
ve 13 bileşenli konjuge pnömokok aşısı ile birlikte uygulanabilir. MenACWY-TT aşısı ile 
elde edilen immünojenitenin uzun süreli olduğu, 5 yıla kadar devam ettiği önceki yıllarda 
yapılan çalışmalarda rapor edilmişti.  Son yapılan çalışmalarda ise, tek doz MenACWY-
TT aşısı uygulanan çocuk, adölesan ve erişkinlerde 10. yıla kadar antikor persistansı 
olduğu, 10. yılda rapel doz yapıldığında güçlü antikor yanıtı elde edildiği gösterilmiştir.
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Sanofi Pasteur, Regional Disease Expert Africa, Middle East, Eurasia

Arka plan İnvaziv Meningokokal Hastalık (İMH), dünyada yaygın görülen bir halk 
sağlığı problemidir(1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 
her yıl yaklaşık 1.200.000 meningokok vakası ortaya çıkmakta ve 135.000 kişi hayatını 
kaybetmektedir. Dünyadaki ilk konjuge kuadrivalan meningokokal aşı-Menactra (Sanofi 
Pasteur Inc., Swiftwater, PA)-her biri difteri toksoid proteinine kovalent olarak bağlanmış 
4 meningokokal kapsüler polisakkarit içermektedir. Menactra, 11-55 yaş arasındaki 
adolesanlar ve erişkinlerde N. meningitidis A, C, Y ve W-135 serogruplarının neden olduğu 
meningokokal hastalığın önlenmesi için 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ruhsatlandırılmıştır. Menactra, 2006 yılında Kanada’da kullanım için ruhsatlandırılmış ve 
daha sonra da 67’i aşkın ülkede ruhsatlandırılmıştır. Aşamalı bir yaklaşımla, aşı daha 
sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 yaşa kadar küçük çocuklar için 2007 yılında ve 
en son olarak da 9 aylığa kadar küçük çocuklar için 2011 yılında ruhsatlandırılmıştır. 
Menactra’nin kullanıma sunulmasından sonra ABD’deki adolesanlarda meningokokal 
hastalık yükündeki azalmaya ilişkin bulgular yakın zamanda Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi (CDC) tarafından bildirilmiştir. Menactra aşı takvimi belirlenmesi: Menactra’nın yaş 
endikasyonunun süt çocukları ve oyun çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi 
esnasında gerçekleştirilen faz II çalışmalarında, Menactra ilki 9. ayda, ikinci doz 12. 
veya 15. aylarda uygulanmak üzere, 2 doz olarak uygulanmıştır. Ayrıca bir diğer çalışma 
kolunda ise Menactra 12. ve 15. aylarda uygulanmıştır. Egzojen kompleman olarak insan 
komplemanı kullanıldığında, koruyucu serum bakterisidal aktivite (hSBA) olan 1:4’ten 
daha konservatif bir değer olan 1:8 oranında hSBA titrelerine sahip olan çocukların 
yüzdesi 85,2 ile 100 arasında değişmektedir. Bu çalışma ve diğer Faz III çalışmaların 
bulguları ışığında Menactra 9-23 ay arasındaki çocuklarda, aralarında en az 3 ay olmak 
kaydıyla, 2 doz olarak ruhsatlandırılmıştır. Süt çocuğu ve oyun çocuklarında

2 doz Menactra uygulama şeması, 2006 ve 2009 yılları arasında yürütülen 3 pivotal faz 
III çalışmada (Çalışma A,B ve C) değerlendirilmiştir. Bu 3 çalışma için, ilk doz, ABD’de 
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yerleşmiş bir uygulama olan sağlam çocuk vizitine karşılık gelen ve diğer aşılarla etkileşim 
riski olmaksızın yeni bir aşı ekleme fırsatı sağlayan 9. ayda uygulanmıştır. İkinci Menactra 
dozu tek başına ya da yaygın çocukluk çağı aşılarıyla eşzamanlı olarak uygulanmış 
gerçekleştirilen güvenlilik değerlendirmelerini ve hSBA ile ölçülen immünojenisite 
sonuçlarını aşağıda sunulmuştur. Güvenlilik: Menactra süt çocuğu ve oyun çocuklarında 
tek başına, MMRV (veya MMR+V), PCV7 veya Hep A ile birlikte kullanıldığında güvenlidir 
ve iyi tolere edilir. Menactra sonrası görülen uygulama yeri reaksiyonlarının çoğu hafif 
veya orta dereceli yoğunluktadır. MMRV, PCV ve Hep A aşılarına bağlı advers etki 
sıklığı Menactra ile veya Menactra’sız uygulandıklarında benzerdir. İmmunojenisite: 
Menactra tek başına veya 12. ayda diğer çocukluk çağı aşılarıyla birlikte uygulandığında 
seroprotektif hSBA titreleri (1:8) elde eden çocukların yüzdesi % 81,2 ile % 100 arasında 
değişmektedir. Koruyuculuk için eşik değeri daha önce bildirilen 1:4 olarak alındığında 
ise, hSBA titreleri bu değerin üzerinde olan çocukların yüzdesi % 91’den fazladır. Sonuç: 
Menactra tek başına veya diğer çocukluk çağı aşıları ile birlikte kullanıldığında güvenli 
ve immünojeniktir. Menactara, 9-23 aylık çocuklarda 3 ay arayla 2-dozluk bir aşı şeması 
şeklinde uygulandığında kuadrivalan bir aşının geniş korumasını sunmaktadır. Bu şema 
bebekleri klasik 3+1 bebek şemasına kıyasla daha az sayıda dozla koruyabilmekte ve 
etkileşim riskini ve zaten kalabalık olan bir bebek aşılama şemasına bir başka aşının 
dahil edilmesinin getirdiği güçlükleri minimum düzeye indirmektedir. 2005’ten bu yana 100 
Milyon dozu aşkın Menactra sonrası toplanan güvenlilik verileri ve gerçek hayat tecrübesi 
Menactra’nın bu ölümcül hastalığa karşı çocukları korumada önemli bir aşı olduğunu 
göstermektedir.
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u şe  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Nurşen Belet 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 
1991 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
ihtisasına başladı ve 1996-2004 arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Pediatri uzmanı ve takiben öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004-2008 yıllarında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda yandal ihtisasını 
yaptı. 2005 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti oldu. 2008-2014 yılları arasında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın 
kurulmasında yer aldı ve çalıştı. 2013 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü 
oldu. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda çalışmaya başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nı kurdu. Şu an 
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD’de çalışmaktadır. Evli ve iki 
kız çocuk annesidir. 

İletişim: 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD
İnciraltı, İzmir
Tel: 0.232. 4126095
e-posta: nurbelet@yahoo.com
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el e S  U
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

1994 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dört yıl pratisyen 
hekim olarak çalıştıktan sonra 1998-2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini aldı. 2004-
2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları yan dal eğitimi gördü. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2010-
2012 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan dal devlet hizmet 
yükümlülüğünü yerine getirdi. 2012-2013 yılları arasında Konya Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim 
Dalı’nı kurdu. 2013 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda doktor öğretim 
üyesi kadrosunda çalışmaktadır.
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e p ala  l pop o e  aşısı
Betül	ULUKOL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Neisseria meningitidis, İnvaziv Meningokok Hastalığının (İMH) etkeni olan Gram negatif 
bir diplokoktur. N. Menengitidis’in 12 serogrubundan özellikle  6 tanesi, A, B, C, W, Y, 
X  invaziv hastalıktan sorumludur. Meningokok enfeksiyonu tüm coğrafyalarda görülen, 
ancak hastalığın bölgesel insidansı ve serogrup dağılımı açısından herhangi bir sistematik 
özelliği belirlenememiş bir sorundur. İnvaziv Meningokok Hastalığının insidansı ve 
serogrup dağılımı hem coğrafi olarak hem de zaman içerisinde sürekli değişmektedir.  
Bununla birlikte N.meningitidis’in invaziv hastalığa neden olan serogruplarının hemen 
tümü farklı coğrafyalarda da olsa sorun olmaya devam etmektedir. 

Meningokok hastalıklarının önlenmesi için en temel ve etkin yaklaşım aşı uygulamasıdır. 
Meningokoklara karşı geliştirilen aşılar serogrup özellikleri de dikkate alınarak farklı 
yöntemlerle üretilmektedir. N. meningitidis serogrup A, C, W ve Y aşıları  kapsüler 
polisakkaritleri hedefleyen aşılardır. Ancak  B serogrubun kapsül yapısı beyin dokusuna 
benzerliği nedeniyle B serogrubuna karşı üretilen aşılarda bakterinin kapsüler polisakkariti 
kullanılmamaktadır. Aksi halde aşının tetiklediği çapraz reaksiyon otoimmün hastalık 
riskini ortaya çıkarır.

B serogrubuna karşı 2 tip aşı geliştirilmiştir. Bu aşılardan biri bakterinin yüzeyindeki H 
binding protein faktörü (fHbp) esas alınarak hazırlanan MenB-fHbp aşısıdır. Neisseria 
meningitidis, negatif kompleman regülatör faktörü H (fH) ‹yi kendi yüzeyine çekerek  
kompleman aracılı ölümden kaçabilir. Bakterinin faktör H›ye bağlanması, organizmanın 
yüzeyinde eksprese edilen faktör H-bağlayıcı protein (fHBP) adlı bir lipoprotein vasıtasıyla 
gerçekleşir. MenB-fHbp aşısı bu mekanizmayı bozmayı hedefleyen bir aşıdır. Aşı 
bakterinin yüzeyindeki  H faktörü bağlayıcı protein (fHbp) esas alınarak hazırlanmıştır. 
fHbp, ya A alt ailesi veya B alt ailesi olarak exprese edilir. Aşı  bu iki aileyi de kapsayacak 
şekilde 2 komponentten oluşur; A05 ve B01. Aşı iki komponentli olmakla birlikte etkinliği 
invazif hastalığa neden olan suşları temsil eden 4 primer MenB suşuna (A22, A56, B24, 
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B44)  karşı test edilerek incelenmektedir. 

MenB-fHbp Amrika Birleşik Devletleri, Avrupa, Kanada, Şili ve Avustralya’da yapılan 
15.000’den fazla 10 yaş üzeri ergen ve genç  erişkinin katıldığı 11 klinik çalışmanın 
sonuçuna göre; N. meningitidis serogroup B‘in neden olduğu invazif meningokokal 
hastalığı önlemek için 10 yaş ve üstü bireylerin aktif immünizasyonu için FDA ve EMA 
onayı almıştır (Trumenba ®).

Aşının uygulama şeması; 

MenB-fHbp, genellikle iyi tolere edilmektedir. En sık görülen advers reaksiyonlar baş ağrısı, 
diyare, bulantı, miyalji, artralji, titreme, yorgunluk, lokal olarak da  eritem, indurasyon ve 
enjeksiyon bölgesinde ağrıdır. Aşının komponetlerine karşı hiper sensitivite dışında bilinen 
bir kontrendikasyonu yoktur.
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e o o  aşı uy ulamala ı  e el e le  e a ışma
Mehmet	CEYHAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuklarda bakteriyel menenjitlerin büyük kısmına neden olan pnömokok ve H. influenza 
tip b’ye karşı aşılama son yıllarda yaygınlaşmış, neredeyse bütün ülkeler bu iki etkene 
karşı kitlesel aşılama uygulamaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak vakaların çoğunda 
etken olarak N. meningitidis karşımıza çıkmaktadır. Meningokoka bağlı hastalıkların ağır 
seyretmesi nedeniyle, halk tarafından kabul edilebilirliği de yüksektir. Bazı bölgelerde 
ve bazı riskleri taşıyan kişilerde meningokok enfeksiyonları daha sık görülmekte ve 
ağır. Seyretmektedir. Ancak ölümlerin sadece % 3’ü risk gruplarında ortaya çıktığından, 
hastalığın ve buna bağlı ölümlerin ve sekellerin. Önlenmesinde en etkili yöntem sağlıklı 
kişilerin aşılanmasıdır.

Meningokokların hastalığa neden olan serogruplarının dağılımı bölgelere ve zamana göre 
büyük değişim gösterir. Bu nedenle her ülke kendi epidemiyolojik verilerini dikkate alarak, 
hangi aşıyı hangi yaş grubunda uygulayacağına karar vermektedir.  Ülkemizde de etkin 
sürveyansın yürütüldüğü son 15 yılda serogrup dağılımının yıldan yıla değiştiği gözlenmiştir. 
Bazı yıllarda serogrup W en sık saptanan serogrup olurken, bazı yıllarda serogrup B ön 
plana çıkmaktadır. Bu nedenle tam bir koruma için hem 4 valanlı konjuge aşının, hem 
de serogrup B aşısının yapılması gerekir. Ülkemizde hastalık en sık küçük çocuklarda 
görülmektedir. Dolayısıyla infant aşılaması esas olmalıdır. Halen ruhsatlı bulunan bütün 
konjuge aşıların ülkemiz için etkili ve maliyete göre yararlı olduğu gösterilmiştir. Serogrup 
B’ye bağlı vakalar da genellikle erken yaşlarda görülmektedir. Bu nedenle bu aşının da 
infant döneminde yapılması yararlı olacaktır. Aşıların uygulama şeması minimum aşılama 
süreleri dikkate alınarak, ayarlanabilir. Konjuge aşı ve B aşısının birlikte uygulanmasında 
bir sakınca olmadığı gibi, herhangi bir zaman aralığı verilerek de uygulanabilir.
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Sosyal me ya a aşı a a sızlı ı
Başkanlar:	 	 Ateş	KARA
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Feza	UMAY	KOÇ
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  

A eş A A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları 
yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında 
pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen, HIV/AIDS Korunma ve 
Eğitim Derneği Başkanlığı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreterliği, Pediatrik 
Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye 
Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu Üyeliği, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında  farklı danışmanlık görevleri de bulunmaktadır. İmmünizasyon, 
İmmünkompremize Hastaların Enfeksiyonları, Pediatrik HIV enfeksiyonları, Fungal 
Enfeksiyonlar ve Mikrobiota ile Probiyotikler temel ilgi alanları olan Dr. Ateş Kara’nın 
240’ın üzerinde yurt dışı yayını ve bu yayınların 1300’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. Bir 
çok kitapda bölüm yazarlığı ve 10 un üzerinde kitap editörlüğü olan Prof. Dr. Ateş Kara 
ayrıca, ülkemizde ilk klinik kullanıma yönelik probiotik ve prebiotik kaynak kitabı olan 
Teoriden Kliniğe Prebiyotikler ve Probiyotikler Kitabı’nın da editörleri arasındadır.
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Sosyal me ya a aşı a a sızlı ı
Başkanlar:	 	 Ateş	KARA
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Feza	UMAY	KOÇ
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  

eza U A  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğum Yeri/Yılı: Nazilli, 17.07.1975

EĞİTİM: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’de 1997 yılında mezun olan Dr Feyza Koç, 1998-2003 
yıllarında  2003  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi “ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”
dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Aralık 2006’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda uzman 
hekim olarak çalışmaya başlayan Dr Feyza Koç 2010-2011 tarihleri arasında University 
of Iowa, ABD ‘de eğitimine devam etmiş ve 2015 yılında doçent unvanını kazanmıştır.  
Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda çalışmaktadır aynı zamanda Sosyal Pediatri Derneği 
Yönetim Kurulu’nda da görev yapmaktadır. 
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lo e  e e le mes
Banu	DEMİRPENÇE

Bloger / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Bağımsız sosyal medya ve dijital araştırma şirketleri We are social &Hootsuit ‘’Digital 
2019 in Turkey’’ raporuna göre; 82,4 milyon nüfusa sahip ülkemiz de; nüfusun %72’sini 
oluşturan 59.36 milyon İnternet kullanıcısı, nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif 
sosyal medya kullanıcısı, nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya 
kullanıcısı var. İnsanlar internette günde ortalama 7 saat, ortalama 2 saat 46 dakika 
sosyal medyada geçiriyorlar. Sosyal medyada bu kadar vakit geçiren bir kullanıcı eğer aşı 
uygulamaları için kararsız ise rahatlıkla aşı karşıtlığı propangadası yapan sayfalara erişim 
sağlayabiliyor. Kimliği ve eğitimi  belli olmayan bir çok sayfada gerek yurt içi gerek yurtdışı 
birçok aşı ile ilgili olumsuz yorum yapan makale yayın ve videolara ulaşılabiliyor. Şu an 
aşı kararsızlığı sosyal medyada ve basında oldukça popüler bir konu olup bu sayfaları 
takip eden kullanıcısı sayısı da maalesef oldukça fazladır. Özellikle aşı uygulamaları ile 
olumsuz yorum yapan doktorlarında söyleşileri bu sayfalarda yer almaktadır. Bu sayfaların  
kolay ulaşılabilir ve paylaşıma açık olması aşı kararsızlığında önemli rol almaktadır.

Bugün sosyal medyada doktor kimliği ile bir çok meslektaşımızın hesapları mevcuttur.
Takipçi sayısı oldukça fazla olan paylaşımlarının etkileşimi oldukça yüksek olan 
meslektaşlarımız sosyal medyada  aktif bir şekilde yer almaktadır. Aşı  Bağışıklama Kurulu 
üyeleri  değerli  hocalarımızın zaman zaman aşı uygulamaları ile ilgili son çalışmaları kendi 
sosyal medya  hesaplarında bizlerle paylaşmaktadır. Yine bir çok meslektaşımız ben dahil  
aşı uygulamaları ile bir çok bilimsel ve doğru bilgiyi kendi sosyal medya hesaplarımızda 
paylaşmaktayız. Tıp portalı adı altında milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları 
mevcuttur ve zaman zaman aşı uygulamaları ile bilgi paylaşımları yapılmaktadır. 

Günde ortalama 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada geçiren bir aileye biz hekimler ne 
kadar vakit ayırabiliyoruz? Aşı nedir, Nasıl uygulanır?, Ne işe yarar? Yan etkileri nelerdir? 
gibi benzeri sorularına aileler bu konu hakkında eğitim almış sağlık personelinden cevap 
almalılardır.Bu yüzden gerek 1. Basamak sağlık hizmetlerinde gerek 2.basamak sağlık 
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personeli tarafından ailelere aşı uygulamaları ile ilgili bire bir eğitim verilmelidir.Gerek 
Sağlık Müdürlüğü gerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında 
aşı uygulamaları ile açıklayıcı paylaşımlar yapılmalıdır.Aynı zamanda radyo-televizyon 
medya kanalları kullanılarak aşı uygulamaları ile doğru bilgiler yetkili kişiler tarafından 
verilmelidir. Bu paylaşımlar sosyal medyada doktor kimliği var olan bizler tarafından da 
paylaşılarak sosyal medyada bir çok aileye ulaşabilmelidir.

Sosyal medya kullanımı ve toplumda ne kadar etkili olduğu bir gerçektir. Bu yüzden 
biz doktorlarda doktor kimliğimiz ile sosyal medyada yer alıyorsak tıp etik ve ahlak 
kuralları çerçevesinde bilimsel olarak kanıtlanmış doğru bilgileri paylaşmamız ailelerin 
kararsızlığında doğru kararı vermesinde oldukça etkili olacaktır.
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al  sa lı ı e e le mes
Işıl	MARAL

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Günümüzde sosyal medyanın yaygın kullanımı bilgiye kolay erişimi sağlamıştır. Bu pek 
çok yönü ile hayatı kolaylaştırsa da yanlış, yanlı ya da komplo teorileri ile dolu bilgiye 
ulaşımın da kolay ve kontrolsüz olması aşı kararsızlığını arttırmıştır. Aşının etkinliğine 
güvenen bir kişi bu olumlu görüşünü sosyal medyada hemen hiç paylaşmazken aşı 
kararsızlığı olanlar düşüncelerini facebook, instagram, twitter, youtube ve bloglar vb 
gibi sosyal medya platformlarında paylaşmaktadır. Bu sanal platformlarda kendileri gibi 
düşünenler ile bir araya gelerek farklı hiçbir bilgiyi dikkate almadan (echo chamber) 
seslerini daha da yükseltme fırsatı bulmaktadırlar. Yazılı basında ve televizyonda da 
aşı kararsızlığı konusundaki haberler, aşı kararsızlığı olmayanların bile ekran karşısına 
geçip en kolay ulaşabildikleri sosyal medyayı incelemeye yöneltmektedir. Kanıt piramidi 
konusunda bilgisi olmayan bireyler sosyal medyada kanıt olarak gösterilen ancak bilimsel 
değeri olmayan görüş ve önerileri okuduklarında aşı kararsızlığı konusunda toplumsal 
kaos başlamakta ve toplumun sağlığı ciddi şekilde tehdit altında kalmaktadır. 

Aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıklarda toplumsal bağışıklığı (herd immunity) 
sağlamak salgınları önlemede son derece önemlidir. Aşı redleri toplumsal bağışıklığın 
oluşmamasında günümüzde en önemli sorundur ve maalesef bu sorun giderek artmakta 
ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Sosyal medyanın aşı kararsızlığını arttırma yönündeki 
kullanımını kontrol edebilmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2012 yılında “Vaccine 
Hesitancy Working Group”u kurmuştur. DSÖ 2019’da çözülmesini hedeflediği 10 sağlık 
sorunundan birinin de “aşı karşıtlığı” olduğunu belirtmiştir. DSÖ 2021-2030 bağışıklama 
vizyon ve strateji taslak dökümanında (Immunization Agenda 2030) sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmada bağışıklamayı temel unsur olarak tanımlamıştır. 

Her ülke toplumsal özelliklerini değerlendirerek aşı kararsızlığı konusunda sosyal 
medyadaki bilgi kirliliği ile nasıl mücadele edeceğini araştırmakta ve “aşı kararsızlığı 
salgını”nı kontrol etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla sosyal medyada aşı kararsızlığı 
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konusunda oluşturulmuş grupların ve bireylerin iletilerini izlemek ve sürveyansını yapmak 
gerekmektedir. Aşı kararsızlığı önlemeye yönelik geliştirilecek etkili müdahale yöntemlerini 
saptamada sürveyans sonuçlarının yorumlanmasının katkısı olacaktır. Yapılandırılmamış 
ve çok sayıdaki iletinin izlenmesinde, analizinde ve yorumlanmasında klasik yöntemlerden 
farklı bilgisayar tabanlı algoritmalar geliştirilmelidir. Her ülkenin sosyo kültürel özelliği 
ve aşı kararsızlığı iletilerindeki içerik bir birinden farklı olsa da aşı kararsızlığını kontrol 
edebilmek için uygulanmış müdahalelerin etkinliğini incelemek de strateji geliştirmede ve 
halk sağlığı korumada yol gösterici olacaktır. 

Sosyal medyada aşı kararsızlığını halk sağlığı bakış açısı ile inceleyip müdahale 
yöntemleri geliştirip, öneriler sunan makalelerin sonuçlarının paylaşılması ile sunum 
tamamlanacaktır.
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ş  aşılaması
Başkanlar:	 	 Gülşen	HASÇELİK
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Mine	DURUSU	TANRIÖVER
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

lşe  AS
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

KİŞİSEL BİLGİLER
Akademik unvan/pozisyon Prof. Dr.
Görev yeri  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon numarası O 532 4730706
E-posta adresi  ghascelik@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ
1973-1979 Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi, Lisans
1984  Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlığı, 
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık
1987-1988 Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , 
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uzmanlık
1988-1990 Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ,
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent, Öğretim Üyesi
1990-1996 Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent, Öğretim Üyesi
1996-  Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesor, Öğretim Üyesi

İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER
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1995-2012 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 
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2006-2012 Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Müdür
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ş  aşılaması
Başkanlar:	 	 Gülşen	HASÇELİK
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Mine	DURUSU	TANRIÖVER
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

e U USU A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü’nü ve Onkoloji Hastanesi 
Başhekim Yardımcılığını yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Kurul 
Üyesidir. Akademik ilgi alanı erişkin aşılaması, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme süreçleri 
ve kronik hastalık yönetimidir. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ni temsilen ulusal 
erişkin bağışıklama farkındalık ve rehber geliştirme çalışmalarına katılmaktadır, Global 
İnfluenza Hastane Sürveyans Projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Erişkin Aşı Çalışma Grubu (ADVICE) üyesidir. 
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ş le e aşılama p o amla ı
Firdevs	AKTAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişkin bağışıklaması hedef grubun homojen olmaması; yaşlı, gebe, giderek sayı ve 
çeşitliliği artan bağışıklık yetmezliği olan hasta, sağlık çalışanı ve seyahat aşılaması gibi 
farklı uygulamaları gerektirmektedir. Öte yandan dünyada ve ülkemizde giderek artan 
kayıtlı ve kayıtsız göçmenler ülkelerinde kesintiye uğrayan aşılama programları nedeniyle 
azaltılmış ya da ortadan kaldırılmış enfeksiyonlar için potansiyel oluşturmakta ve özel 
aşılama programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde erişkin aşılaması “ömür boyu 
aşılama” konseptinin en önemli bileşeni. Özellikle sağlıklı yaşlanma gündemi bir süredir 
çok önemsenen bir konu. Çünkü  dünya yaşlanıyor. Tahminlere göre 2050 yılında bir 5 
yaş altı çocuğa karşı , iki 65 yaş üstü birey olması öngörülüyor. Günümüzde dünyada 60 
yaş üstü yaşlı oranı %12.5 iken bu oran 2050 ye kadar %22-25 olacak. Ayrıca 80 üstü 
yaşlı sayısı  3-4 kat artarak 125 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Sağlıklı yaşlanmada  en 
çok vurgulanan daha az yeme, daha çok hareket etmenin yanı sıra uygun bağışıklamanın 
öne çıkarılması, bir başka deyişle sağlıklı yaşlanmanın “diyet, egzersiz, aşı” triadı erişkin 
aşılamasının benimsenmesini sağlayabilir. 

Normal immüniteli erişkinlerde aşı gereksinimi yaşa göre bazı farklılıklar gösterir. Tüm 
erişkinler tetanoz, boğmaca ve difteri için bağışık olmalıdır. Daha önce aşılanmamışlarsa 
primer bağışıklamaları sağlanmalı ve 10 yılda bir rapel aşıları yapılmalıdır. Erişkinlerin 
kızamık, kızamıkçık ve kabakulak için de bağışık olmaları gerekmektedir. İnaktif 
influenza aşısının tüm erişkinlere (sağlık personeli, gebe ve tüm immün süprese hastalar 
dahil) her yıl yapılması önerilmektedir. Pnömokok aşısı yaşlılara ve kronik hastalığı 
olanlara yapılmalıdır.  Hepatit B aşısı hepatit B virüsü ile temas riski yüksek erişkinlere 
önerilmektedir. Hastalığı geçirmemiş erişkinlere suçiçeği  aşısı yapılmalıdır.
Gebelerde, immün yetmezliği olan hastalarda  ve  enfeksiyon alma ve bulaştırma 
açısından  yüksek riskleri nedeniyle  sağlık personelinde bağışıklama farklı özellikler 
taşır. Sağlam çocuk takibi çocuk bağışıklamasının başarılı olmasının en önemli nedenidir.
Erişkin bağışıklamasında en önemli sorun ise erişkinlerin genellikle hasta oldukları zaman 
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doktora gitmeleridir.

Erişkinde aşılama programları iki bakış açısı ile yönetilebilir: Bireysel ve toplumsal.
Herhangi bir nedenle bir sağlık kurumuna başvurmuş olan bireyin aşı ihtiyacının 
belirlenmesi kapsamlı bir öykü almayı gerektirir. Hastanın yaşı, işi, ek hastalıkları, aşı 
ile önlenebilir hastalıklarla ilişkili riskleri, aşı kontrendikasyonları belirlenerek bireye özel 
bir aşı programı oluşturulur. Toplumsal yaklaşım veya sağlık politikası olarak aşılama 
programı geliştirme ise ülkedeki aşı ile önlenebilir hastalık yükü, salgın durumu, aşı 
maliyeti, kitle aşılamalarının oluşturabileceği aşı reddi, aşı kararsızlarının yönetimi, özel 
grup aşılamalarının planlanması gibi konuları içerir. Erişkin aşılamasında başarı; sağlık 
otoritesinin hedef kitle ihtiyacı olan aşıları temin etmesi, maliyetini karşılaması ve uygulama 
konusunda yaygın hizmet sunması ve ikna edici olması ile sağlanabilir.

KAYNAKLAR
1. de Gomensoro E, del Giudice G, Doherty T M Challenges in adult vaccination Annals 
of Medicine,2018; 50:3, 181-192 
2.Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2019 Centers for Disease 
Control and Prevention https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-
combined-schedule.pdf
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So u la  e z m yolla ı
Mine	DURUSU	TANRIÖVER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişkinlerde aşı ile önlenebilir hastalıklar ciddi bir toplum sağlığı sorunu olarak 
algılanmalıdır ve sağlıklı yaşlanmanın önünde önemli bir engeldir. Erişkinlerde aşılama 
oranlarının düşük olmasının nedenleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
- Aşı ile önlenebilir hastalık yükünün göz ardı edilmesi
- Aşı paradoksunun yol açtığı yanılgı
- Hekimlerin olumsuz tutumu ve rol modelliğinin olmaması
- Hastaların olumsuz tutumu ve düşük sağlık okuryazarlığı
- Bilgi uçurumları ve önyargıların varlığı
- Hastalık epidemiyolojisinde ortaya çıkan farklılıklar ve değişken aşı etkililiği
Eylül 2019’da gerçekleştirilen Küresel Aşılama Zirvesi’nde iyileşme için üç tema etrafında 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir:
• Aşıya olan güveni arttırmak için yapılacak faaliyetler
• Aşı araştırması, geliştirmesi ve innovasyonunu güçlendirmek
• Bağışıklama yoluyla sağlık, emniyet ve refahı güvence altına alacak bir küresel 
yanıtı harekete geçirmek
Erişkin aşılaması alanında atılacak iyileştirme adımları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Her düzeyde gönüllendiren bir lider ve rol model olan sağlık çalışanları
- Bilimsel, sosyal, mali ve endüstriyel alanda işbirliği
- Gerçekçi kılavuzlar, ulaşılabilir ve ödenebilir aşılar
- Aktif sürveyans sistemleri (hastalık/aşı)
- Erken yaşlardan başlayan eğitim ve sağlık okuryazarlığı kazandırılması
- Modern iletişim ağlarının etkin kullanımı, aşı ile önlenebilir hastalıkların yükü ile 
ilgili bilgilerin yayılması
- Hastalara zaman ayırılabilen doktor-hasta görüşmeleri, akıllı karar destek 
sistemleri ve hatırlatıcılar 
- Sistem düzeyinde hedef koyma ve kalite indikatörleri ile iyileşmeyi takip etme, 
teşvik ve yaptırımlar
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  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

eza a  

Doçentlik	tarihi: 1990
Profesörlük	tarihi: 1995
Doğum	yeri	ve	tarihi: Kayseri,04.08.1951
Yabancı	dil:	Almanca,İngilizce
Yurtdışı	eğitim:	1980-1982 Alman Hükümetinin vermiş olduğu burs ile (DAAD) 
Göttingen Üniversitesi ve Würzburg Üniversitesinde çalıştım.

Üyesi	olduğu	dernekler
1- Türk Mikrobiyoloji Derneği
2- Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
3- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID)
4- Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
5- Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
6- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
7- Türk Infeksiyon Vakfı (Yönetim Kurulu Başkanı)
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 
Çekerek, Özükavak Sağlık Ocağı’nda zorunlu hizmet görevine başlayan Dr. Ergin Çiftçi 
1994 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Ankara, Elmadağ Devlet 
Hastanesi’nde kısa süre uzman olarak çalıştıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda başladığı yan dal uzmanlık 
eğitimini 2001 yılında tamamladı. Aynı bilim dalında 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2004 
yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Dr. Ergin Çiftçi kuruluşundan itibaren Çocuk 
Enfeksiyon Dergisi yardımcı editörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Ergin Çiftçi’nin 200’ün 
üzerinde İngilizce ve Türkçe makalesi, 50’nin üzerinde kitap bölümü ve 400’ün üzerinde 
İngilizce ve Türkçe bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlarına günümüze dek 2000’in üzerinde 
atıf yapılmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.
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Hasan	TEZER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
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e ş le e p mo o  aşılaması
Lale	ÖZIŞIK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Streptococcus pneumoniae, yetişkinlerde toplumda gelişen pnömoninin en sık etkenidir. 
Çocuklarda bakteriyel menenjitin en sık etkenidir ve özellikle altta yatan hastalığı olan 
yaşlılarda çok sık enfeksiyon ve ölüm nedenidir. Bakteremi ve menenjit gibi invaziv 
pnömokokal hastalıklar son derece ciddi olup, ölüme yol açabilmektedir. Risk grubu 
kişilerde, sağlıklı kişilere oranla invaziv pnömokokal hastalıklar daha sık ve ciddi bir tablo 
oluşturmaktadır. Yaşla birlikte görülme oranı artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün 2004 
Hastalık Yükü Raporuna göre pnömoni tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır. 
Toplumda gelişen pnömoni (TGP), tüm dünyada hekim başvurularının, tedavi giderlerinin, 
iş-okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur. Avrupa’da yıllık 
insidans %0,5-1,1 olarak bildirilmektedir.  

Pnömokokların virülansından kapsülleri sorumludur ve mevcut olan aşıların içerikleridir. 
Polisakkarit kapsülün yapısındaki farklılıklara bağlı olarak yaklaşık 90 farklı pnömokok 
serotipi tanımlanmıştır. Konjuge	pnömokok	aşısı	(PCV13)	ve	polisakkarit	pnömokok	
aşısı	(PPSV23)	olarak iki çeşit aşı vardır. Polisakkarit aşının içeriğinde, invaziv pnömokok 
enfeksiyonlarından sorumlu serotiplerin %90’dan fazlasını kapsayan 23 farklı serotip yer 
almaktadır. Konjuge aşı ise toksik olmayan difteri toksinine bağlı 13 serotip içermektedir. 
Bu aşı T lenfosite bağımlı bağışık hafıza oluşturabilir, ancak bu etki, yalnızca B lenfositleri 
uyaran polisakkarit aşı ile sağlanamaz. Antikor yanıtının daha geniş olmasını sağlamak 
amacı ile konjuge aşıyı takiben polisakkarit aşı kullanılması en etkin yöntemdir. ACIP 
ve Ulusal aşı klavuzuna göre 65 yaş üzeri tüm erişkinlerin ve 65 yaş altı risk faktörlerine 
sahip olanların aşılanmasını önerilmektedir.
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Tablo	1	İnvaziv	pnömokokal	hastalık	için	risk	faktörleri:
o İnvaziv pnömokokal hastalık için risk faktörleri:

•	 65 yaş üstü

•	 Kronik kalp hastalığı (konjestif kalp yetmezliği, kardiyomiyopati gibi), kronik akciğer hastalığı (kronik obstruktif 
akciğer hastalığı, amfizem ve astım), diabetes mellitus, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı, siroz, sigara içiciliği 
ve bakımevinde kalmak

•	 Konjenital ya da kazanılmış immünyetmezlik (B, T hücre defekti, kompleman eksiklikleri, HIV enfeksiyonu, 
kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom, lösemi, lenfoma, Hodgkin hastalığı, Multipl myelom, yaygın 
malignite, solid organ transplantasyonu)

Tablo	2	Pnömokok	Aşısı	Endikasyonları

Tıbbi	
Endikasyon

Altta	Yatan	Tıbbi	
Durum

PCV13	
≥	19y PPSV23	19-64y PCV13	≥	65y PPSV23≥65y

Önerilir Önerilir Tekrar Önerilir Önerilir

Hiçbiri Hiçbiri +

+

PCV13 den 1 yıl 
sonra

İmmunkompetan 
Kişiler

Alkolizm, Sigara 

Kronik kalp, karaciğer, 
akciğer hastalığı

Diabetes Mellitus

+ +

+

PCV13 den 1 yıl 
sonra

65 yaşından önce 
yapılan PPSV23 den 

5 yıl sonra

Kohlear implant

Bos kaçağı
+

+

PCV13 ten 

8 hafta sonra

+

Daha önce PCV13 
yapılmadıysa

+

PCV13 ten  8 hft 
sonra

65 yaşından önce 
yapılan PPSV23 den 

5 yıl sonra

Fonksiyonel veya 
Anatomik Aspleni

Aspleni

Orak Hücreli Anemi/

hemoglobinopatiler

+

+

PCV13 ten 

 8 hafta 
sonra

+

PPSV23 den 

5 yıl sonra

+

Daha önce PCV13 
yapılmadıysa

+

PCV13 ten  8 hft 
sonra

65 yaşından önce 
yapılan PPSV23 den 

5 yıl sonra

İmmunyetmezlik

Kronik böbrek hastalığı

Konjenital, kazanılmış 
immun yetmezlikler, yaygın 
maliganansi

Hodgkin Hastalığı

iatrojenik immun 
yetmezlikler, lösemi, 
lenfoma, Multipl Myelom

nefrotik sendrom

solid organ nakli

+

+

PCV13 ten 

8 hafta sonra

+

PPSV23 den 

5 yıl sonra

+

Daha önce 

PCV13 
yapılmadıysa

+

PCV13 ten  8 hft 
sonra

65 yaşından önce 
yapılan PPSV23 den  

5 yıl sonra
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a a e le  le p mo o  aşı uy ulamala ı
İlker	DEVRİM

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi

Streptococcus pneumoniae (pnömokok) infeksiyonları, tüm dünyada önemli bir morbidite 
ve mortalite nedenidir; özellikle risk altında olanlar arasında, küçük çocuklar ve 65 yaş 
üstündeki  erişkinler başta gelmektedir. Pnömokoklar, ciddi ve ölümcül seyredebilen 
pnömoni, meninjit ve bakteriyemiye neden olabilirken, aynı zamanda otitis media ve 
sinüzit gibi çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonların da en sık görülen etkenleri olarak 
göze çarpmaktadır. Dünya çapında 2000 yılında 14.5 milyon ciddi pnömokok hastalığı 
görüldüğü düşünülmektedir. Dünya’da 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 5 yaş altı 
çocuklarda dünya çapında pnömokok enfeksiyonlarına bağlı 8.8 milyon ölüm olduğunu 
tahmin etmektedir ve bunların yaklaşık 476000 (333.000-594000 arasında) tanesinin HİV 
negatif hastalarda geliştiği tahmin edilmektedir.

Pnömokoklar, serotiplerine göre sınıflandırılırlar ve bölgelere göre prevelansı değişmekle 
beraber bilinen 93 serotipi bulunmaktadır. Farklı serotiplerin antibiyotik direnciyle 
ilişkisi var iken, bazı serotiplerin çocuklarda invazif ve ciddi hastalıklar ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Günümüzde kullanılmakta olan 10 ve 13 valanlı pnömokok aşıları tüm 
dünya’da çocuklardaki ciddi pnömokok enfeksiyonlara neden olan serotiplerin %70’ini 
kapsamaktadır. 

İnvazif pnömokok enfeksiyonları, özellikle 2 yaş altı çocuklarda olmakla birlikte beş yaş altı 
çocuklarda sık görülür ve vaka-fatalite oranları hastalığın türüne göre değişmekle beraber 
bu yaş grubunda yüksektir.. Gelişmekte olan ülkelerde pnömoni için vaka-fatalite oranları 
%20 iken, menenjitli vakalarda %50 olduğu bildirilmiştir. Anne sütü almama, beslenme 
eksiklikleri, hava kirliliği özellikle küçük çocuklarda pnömokokal hastalıklar açısından 
önemli risk faktörleri olarak göze çarpmaktadır. İki yaş altındaki çocukların yanında, 
pnömokok hastalıkları  65 yaş üstü yaşlılarda ve aşırı sigara veya alkol kullanan bireylerde 
gözükür. Ayrıca yetişkinlerde kalp hastalığı ( kalp yetmezliği), akciğer hastalığı(Kronik 
Akciğer hastalıkları), diyabet, aspleni,  kronik böbrek hastalığı ve  HİV gibi bağışıklığı 
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baskılayan hastalıklar, invazif pnömokok enfeksiyonlar için önemli risk faktörleri içindedir. 
Ayrıca eşlik eden influenza enfeksiyonları da pnömokok enfeksiyonları için risk faktörü 
olduğu bildirilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006’dan beri önerdiği çocukluk çağında rutin pnömokok 
bağışıklamasıyla, çocuklardaki hastalık yükü önemli ölçüde azalmaya başlamıştır. Bu 
bölümde vaka örnekleri ile birlikte pnömokok aşı uygulamaları anlatılacaktır. 
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o a us aşıla ı
Başkanlar:	 	 Sevtap	VELİPAŞAOĞLU
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ümit	ÇELİK
  Adana Numune Hastanesi

Se ap A A U
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini aldı. Londra Üniversitesi İlaç Araştırmaları 
Merkezi’nde (CDDR) misafir bilim insanı olarak aşı geliştirme stratejileri konusunda çalıştı. 
Sağlık Bakanlığı’nın Bağışıklama Danışma Kurulu ve aşıyla önlenebilir hastalıklarla ilgili 
bilim kurullarında görev aldı. Farklı ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü Ofisleri ve Sağlık 
Bakanlıkları tarafından düzenlenen sağlık çalışanları ve sağlık yöneticilerine yönelik 
bağışıklama kurslarında Uluslararası Çocuk Merkezi ekibi ile birlikte eğiticilik yaptı. Halen 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal 
Pediatri Bilim Dalı’nda çalışmaktadır.
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  Ümit	ÇELİK
  Adana Numune Hastanesi

m  
Adana Numune Hastanesi

1975 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Adana’da tamamladıktan sonra 
1997 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini ve Çocuk Enfeksiyon Yan Dal Uzmanlık Eğitimimi de 
Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri University 
of Pittsburgh, Division of Transplant Infectious Diseases and Antimicrobial Management 
bölümünde research fellow olarak çalıştı. 2010 yılında Doçent Doktor, 2016 yılında 
Profesör Doktor ünvanı aldı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Sağlık Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde çalışmaktadır.  Evli ve 1 
kız çocuğu annesidir. 
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eş ala lı sa sı ı  easso a  aşı
Emine	KOCABAŞ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rotavirus, küresel olarak, çocukluk çağında ağır gastroenteritin en önemli nedenidir ve 
her yıl 5 yaş altındaki çocuklarda ~ 125.000-200.000  ölüme neden olmaktadır. Özellikle 
6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda, viral gastroenteritin en sık nedenleri arasında ilk sırada 
yer alır.

Rotavirus ilk olarak 1963 yılında fare ve maymunların intestinal dokularında saptanmıştır 
ve zarfsız, çift sarmallı bir RNA virusudur. Çekirdekte bulunan RNA genomu 11 segmentli 
olup 6 yapısal protein (VP1-VP4, VP6 ve VP7) ve yapısal olmayan 6 proteini (NSP1-
NSP6) kodlar. Dış kapsid, P protein olarak da adlandırılan VP4 ve G protein olarak bilinen 
VP7 olmak üzere 2 proteinden meydana gelmiştir. VP4 ve VP7 doğal enfeksiyon sırasında 
nötralizan antikor oluşumundan sorumludur ve aşı çalışmalarında kritik önem taşır. 

Rotaviruslar genellikle grup ve serotiplere göre ayrılır. VP6 daki genetik ve antijenik 
farklılıklara göre 8 Rotavirus grubu (A,B,C,D,E,F,G,H) tanımlanmıştır. Sadece Grup A, 
B ve C insanlarda enfeksiyona neden olmaktadır. Grup A rotaviruslar, dünya genelinde 
infant ve küçük çocukların ağır gastroenteritlerinin en önemli nedenidir. Aşılamaya 
başlanmadan önce G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] ve G9P[8] beş GP kombinasyonu, 
dünya genelinde dolaşan insan rotavirüslerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluştururken, yıllara 
ve bölgelere göre geneotipler belirgin değişiklikler görülmektedir. 

İlk rotavirus enfeksiyonu, şiddetli reenfeksiyonları engellese de tam koruma sağlamadığı 
için, en az iki doz aşı yapılması gereklidir. Aşıya bağlı koruma, VP7 ya da VP4 nötralizan 
epitopların neden olduğu antikorlar, non-nötralizan IgA ve IgG antikorları veya T-hücre 
aracılı mekanizmalarla gerçekleşir.  Rotavirus aşıları canlı oral aşılardır. Klinik kullanımda 
pentavalan Bovine-Human Reassortant Rotavirus Aşısı ve Monovalan zayıflatılmış 
Human Rotavirus Aşısı olmak üzere 2 çeşit aşı bulunmaktadır. 
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Pentavalan Bovine-Human Reassortant Rotavirus Aşısı [(Pentavalan RotavirusVaccine 
(RV5)], RotaTeq (Merck, Whitehouse Station, New jersey) ticari adı ile Şubat 2006’da 
ABD’de ikinci ruhsatlı rotavirus aşısı olarak klinik kullanıma sunulmuştur. 

Rotateq, infantlarda 3 dozluk aşı serisi olarak ruhsatlanmıştır. Human serotip G1, G2, 
G3 ve G4’ün VP7’yi ve aynı zamanda P1A[8] ile VP4’ü kodlayan genlerinin, bovin (WC3) 
ana suşu ile eşleşmesi sonucu oluşturulmuştur. Aşının ana çatısını bovin (sığır) rotavirus 
suşu oluşturur. Aşıya insan VP7 ve VP4 genlerinin her ikisinin de alınmasının nedeni, 
insanlarda yaygın olarak görülen serotiplerdeki her iki nötralizan antijene karşı geniş 
reaktif bir antikor yanıtı oluşturulmasıdır.G1-G4 gibi aşı serotipleri yanı sıra aşı içinde 
olmayan G9 karşıda koruma sağlar. 

Aşının raf ömrü 24 aydır ve buzdolabında 2-8 0C’de saklanması gerekir. İnfantlarda rutin 
olarak 2,4,6. aylarda 3 dozluk aşı serisi olarak  uygulanır. Aşının ilk dozu 6 hafta ile 14 
hafta 6 gün arasında  uygulanmalıdır. Aşılama ilk dozu için en büyük yaş 15 hafta 0 gündür. 
Rotavirus aşısı arasındaki en kısa aralık 4 haftadır. Aşının tüm dozları 8 ay 0 günlükken 
tamamlanmış olmalıdır (son doz için en büyük yaş ). Aşı ABD’de bağışıklama takvimine 
girmeden önce, %80’i ABD ve Finlandiya’da olmak üzere 70.301 infantta denenmiştir. 
RotaTeq aşısının 3 doz aşılama sonrası, gastroenteriti %74, şiddetli gastroenteriti ve 
hastane yatışını ise %95 oranında önlediği gösterilmiştir. Etkinlik G1-4 ve G9 serotiplerine 
karşıdır. Ancak G1 dışı rotavirus suşları görece daha düşüktür. 

Kontrendike olduğu durumlar aşı bileşenlerine  karşı ciddi anaflaktik reaksiyon, daha 
önceki dozunda anaflaksi öyküsü, ciddi kombine İmmun yetmezlik, invajinasyon öyküsü, 
gebelikte biyolojik alan kullanımıdır. Latex allerjisi olanlarda pentavalan aşı kullanılabilir. 
Gebe ve evde immunsupresif kişinin olması aşılama için kontrendikasyon değildir. 
Gebelikte biyolojik alan kullanımı (örneğin, infliximab, adalimumab) durumunda, bebek 
12 aylık olana kadar rotavirus aşısı yapılmamalıdır. Aşılama sonrası tükürme ve kusmada 
aşı tekrarı gerekmez. Orta ve ciddi gastroenterit  ve ateş durumunda aşı ertelenmelidir. 

Klinik olarak stabil prematüreler kronolojik olarak 6 haftalıktan itibaren normal şemaya 
göre aşılanmalıdır. Hastanede yatan prematürelerde taburculuk günü itibariyle aşılanma 
başlatılabilir. Rotavirus aşısı yapılmış infantların hastaneye yatırılma gereksinimleri olursa 
standart izolasyonönlemleri yeterlidir.  Rotavirus aşıları nazal ya da parenteral canlı yada 
ölü aşılarla eş zamanlı yapılabilir. 

İki ruhsatlı aşınında düşük de olsa invajinasyon riskinden bahsedilmektedir.Nadir 
görülen potansiyel bir yan etkidir. ABD verileri her 20.000 ile 100.000 arasındaki aşılı 
infantta bir invajinasyon vakası olduğunu desteklemektedir. Aşıdan sonra 14 gün içinde 
görülebilir. Aşıya bağlı risk çok düşük olup diğer yandan rotavirus aşısı olmayan ciddi 
gastroenterit geçirenlerde invajinasyon  riski daha fazladır. Doğal ilk enfeksiyonlar sonraki 
ciddi hastalıklara karşı tam bir bağışıklık sağlamamaktadır. Bu nedenle rotavirusa bağlı 
gastroenteriti geçiren infantlara aşı önerilmektedir. Rotavirus aşı şeması mümkünse  aynı 
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ürünle tamamlanmalıdır. Eger önceki dozdan sonra ürün temin edilemiyorsa başka bir 
ürünle aşı şeması tamamlanabilir.
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e la 
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1980 yılında mezun oldum. Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisasımı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde, İmmünoloji Yan Dal ihtisasımı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
tamamlayarak uzmanlıklarımı aldım. Zorunlu hizmetimi Ordu SSK Hastanesinde yaptım. 
2004-2009 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim üyeliği, 
2006-2009 yılları arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanlığı yaptım. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyolojide klinik şefliği, eğitim görevlisi kadrolarında çalıştım Halen Atılım 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Web of Sciences’ta 
yer alan 103 yayınım dahil çeşitli yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 300’ten fazla 
makalem bulunmaktadır. Ek olarak S.B. bağışıklama Danışma Kurul üyeliği ve çeşitli 
komisyonlarda üyelik görevlerinde bulundum. Aşı Sonrası İstenmeyen Yan Etki Kurul 
üyesiyim.
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al l 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Halil Özdemir 1976 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Etlik İlkokulu’ndan 1987 yılında 
mezun olduktan sonra, ortaoukul ve lise öğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde 1994 
yılında tamamladı. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında 
ikincilik ile mezun oldu. Mezuniyetten hemen sonra göreve başladığı Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Mayıs 2005’te Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Ardından yaklaşık 3 yıl Ankara ve Rize’de çeşitli hastanelerde 
görev yaptıktan sonra Ekim 2008’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Bilim Dalı’nda başladığı yandal eğitimini Ocak 2012’de tamamladı. Yandal 
eğitimi sonrası devlet hizmeti yükümlülüğünü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yaptı. Daha sonra kısa süre Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Şubat 2015’te Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. Türk Pediatri Kurumu üyesi olan Dr. Halil Özdemir, aynı kurumun 
Ankara Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Deneği’ne de üyedir. Alanında 70’in üzerinde makalesi, 20’nin 
üzerinde kitap bölümü ve 160’dan fazla bildirisi olan Dr. Halil Özdemir, Kasım 2017’de 
Doçent ünvanı almaya hak kazandı ve halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.      
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o u la a aşılama
Ali	Bülent	CENGİZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mevsimsel influenza salgınları sırasında toplumda en yüksek atak hızları sıklıkla 
çocuklarda görülür. Çocuklar influenza enfeksiyonunun aile bireylerine ve diğer yakın 
temaslılara bulaşmasında çok önemli rol oynarlar. 

İnfluenzadan korunmanın başlıca yolu aşılanmadır. İnfluenza aşılarının inaktif influenza 
aşısı (IIV) ve canlı-atenüe influenza aşısı (LAIV) olmak üzere iki tipi mevcuttur. Ülkemizde 
IIV’ler bulunmakta ve bunlar intramusküler olarak uygulanmaktadır. Günümüzde lisanslı 
influenza aşıları içerdikleri aşı suşlarına göre trivalan veya kuadrivalandır.

İnfluenza aşıları içindeki suşlar her yıl yeniden seçilmektedir. Aşı suşları ile sirkülasyondaki 
suşların uyuşması, aşılanan kişinin yaşı, önceden immünitesi, genetik polimorfizm, altta 
yatan kronik durumların varlığı influenza aşısına immün yanıtları ve aşı etkililiğini etkileyen 
faktörlerdendir. IIV’nin 2 yaşından büyük sağlıklı çocuklarda hastalıktan koruyuculuğu 
%50-95’tir. 

Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelerin yüksek riskli kişileri (gebeler, 5 yaşından küçük çocuklar, 
yaşlılar, spesifik kronik hastalığı olanlar ve sağlık personeli) aşılamasını önermektedir. 
Buna rağmen düşük ve orta gelirli ülkelerde influenza aşıları çok az uygulanmaktadır ve 
global olarak 194 ülkeden 54’ünün (%28) spesifik olarak çocukları hedefleyen bir ulusal 
influenza aşı politikası mevcuttur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 aylık ve daha büyük herkesin her yıl influenza aşısı olması 
önerilmektedir. IIV özellikle altta yatan hastalıkları nedeniyle influenza komplikasyonları 
riski artmış olan tüm çocuk ve adolesanlara uygulanmalıdır. Altta yatan bu hastalık ve 
durumlar: astım veya kistik fibrozis gibi diğer kronik akciğer hastalıkları, hemodinamik 
olarak önemli kalp hastalığı, immün supresif hastalıklar veya tedavi, HIV enfeksiyonu, 
orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, uzun süreli aspirin tedavisi gerektiren 
hastalıklar (juvenil idiyopatik artrit veya Kawasaki hastalığı dahil), kronik böbrek hastalığı, 
kronik karaciğer hastalığı, kronik metabolik hastalık (diabetes mellitus dahil), solunum 
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fonksiyonunu veya sekresyonların atılmasını bozabilecek veya aspirasyon riskini 
artırabilecek hastalıklardır. Bu altta yatan hastalıkları olanlar dışında artmış ağır influenza 
riski bulunan gruplar arasında 6-59 aylık çocuklar ve morbid obezler de bulunmaktadır. 
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e ş le e e s  upla ı a aşılama
Çağlar	ÇUHADAROĞLU

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişkinlerin büyük çoğunluğu, çocuklarını, hatta hobi yada ticari amaçla besledikleri 
canlıları düzenli olarak aşılatırken, söz konusu kendileri olduğunda tembel davranmakta 
hatta bazıları karşıt olmaktadır. 

Halbuki bir çok erişkin hastalığı aşı ile önlenebilir. Yine bir çok kronik hastalıkta ( KOAH, 
astım, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, koroner hastalıklar,…) önemli mortalite ve 
morbidite nedeni olan infeskiyonlar aşılama ile engellenebilir. 
 
Erişkinlere uygulanabilecek bir çok aşı vardır: Difteri, tetanoz, boğmaca, kızamık, 
kızamıkcık, kabakulak, human papilloma virus, hepatit B ve A, Kuduz, pnömokok, grip, 
meningokok, su çiceği, ve herpes zoster.  

Sık rastlanan solunum yolu hastalıklarının (KOAH, astım, akciğer kanseri ve broşiektazi) 
morbidite ve mortalitesinde aşı ile mücadele edilebilen grip ve pnömokok pnömonisi 
önemli yer tutar.

Grip sağlıklı erişkinde sıklıkla 10-14 günde iyileşen bir hastalık olmasına ragmen kronik 
hastalığı olanda ve ileri yaşta mortal olabilir. 2009 H1N1 salgında dünyada 203 000 ölüm 
bildirilmiştir. Yine 2016 da grip sonrası pneumoniler 8. ölüm nedeni olarak istatistiklerde 
yer almıştır. Yıldan yıla değişmekle birlikte nüfusun % 5-20 si grip olmaktadır. 65 yaş üstü 
olguların % 50-70 I grip nedeni ile hastanede yatmaktadır. Kuzey Amerikada ki çalışan 
nüfusda gribin neden olduğu ekonomik kayıp 7 milyar dolara yakındır.

Grip aşısının koruyuculuğu yıldan yıla değişir ve % 40-60 arasındadır. Aşı 2019 yılında 
ülkemizde 4 valanlı aşının yaygın kullanılması beklenmektedir. Ekim ayı uygulama için en 
uygun aydır. Yaptırmamış olgular Ocak ayı dahil yaptırabilirler. 
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Grip aşısının olası yan etkileri, grip komplikasyonlarına göre göz ardı edilebilecek kadar 
azdır. Gebelere uygulanabilir. Uygulanmalıdır. Gebede grip komplikasyonları ciddidir. 

Pnömokoklar tüm pnömonileri % …sorumludur. Pnömoniler %.......mortaldir. Pnömokoklara 
karşı antibiyotik direnci………dir.  Özellikle KOAH, …….başta olmak üzere 65 yaş üstü 
popülasyona aşılama yapılmalıdır. Önerilen prevenar….sonra …uygulamasıdır.

Aşı karşıtlarının öne sürdürkleri yan etkiler grip için…………pnömokok için…..dir.
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o e a s  A ıl ı aşı e a yo  ulla ımı
Başkan:	   Nazan	DALGIÇ
    Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konuşmacı:	  Yasemin	ÖZSÜREKÇİ
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

aza  A
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana  Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladım. 2000-
2002 yılarında Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı’nda başasistan olarak görev aldım. Ankara Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Enfeksiyon yandal ihtisasımı  yaptım. Yandal ihtisası 
sonrası Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursunu kazandım ve Harvard University, Boston 
Children Hospital’ de 3 yıl Clinical Research Fellowship pozisyonunda immunsupresif 
hasta enfeksiyonları, pediatrik AIDS, konjenital enfeksiyonlar üzerine çalıştım. Yandal 
mecburi hizmetini Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği’nde 
tamamladım. Halen aynı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda Doçent doktor 
olarak görev yapmaktayım. Uluslararası dergilerde 50, ulusal dergilerde 40 adet yayınım ve 
13 adet ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlığım vardır. 
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o e a s  A ıl ı aşı e a yo  ulla ımı
Yasemin	ÖZSÜREKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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zel upla a aşılama
Başkanlar:	 	 Mehmet	CEYHAN
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Dilek	ÇİFTDOĞAN
  İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

e me  A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983 - 1985 yıllarında Beslenme ve 
Metabolizma bilim uzmanlığı derecesi aldı. Askerlik hizmetini Adana Asker Hastanesi’nde 
1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet 
Hastanesi’nde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde 
öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası 
yaptı. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü oldu. 1998 yılında A.B.D.nde 
Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 
yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihad Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 
1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı. İmmünizasyonun serolojik ve klinik etkinliği, enfeksiyon 
hastalıklarının moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon epidemiyolojisi 
ve bakterilerde antibakteriyel ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin başkanlığını 
yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.
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zel upla a aşılama
Başkanlar:	 	 Mehmet	CEYHAN
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Dilek	ÇİFTDOĞAN
  İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

le  A
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olup, aynı yıl Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasa 
başladı. 2004 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu ve 2004-2007 yılları 
arasında aynı fakültenin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi 
olarak çalıştı. 2007 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal ihtisasına başlayıp ve 
2011 yılında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldu. 2012 yılında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları bilim alanında Doçentlik ünvanını, 2018 yılında ise Profesörlük ünvanını aldı. 
Halen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim 
Dalı başkanlığı ile S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniğinde Eğitim ve İdari Sorumluluk görevlerini yürütmektedir. 
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a ışı lı  e s l e aşılama
Adem	AYDIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğuştan ve kazanılmış immün yetersizliklerde;  hastalığın kendisinin ya da kullanılan 
tedavi yöntemlerinin bağışıklık sistemi baskılaması sonucu aşı ile önlenebilir enfeksiyon 
hastalıkları beklenenden ağır seyretmektedir. Bu nedenle birincil ya /ya da ikincil bağışıklık 
yetersizlikte aşılanma önemlidir. 

Her ne kadar bu gibi hastalığı olan bireylerde;  sağlıklı kişilerdeki ile karşılaştırıldığında, 
yeterli düzeylerde koruyucu antikor seviyesi sağlanamasa da immün yetersizlikte 
inaktif aşıların aşı takvimine uygun şekilde yapılmasında sakınca bulunmamakta, buna 
karşın canlı aşıların uygulanmasında her hastalığa özgü bazı aşı takvimi uygulanması 
gerekmektedir.

Bu sunumda; birincil immun yetmezlik ve yetersizliklerde; uygulanması gereken “aşı 
takvimi” IDSA 2014, son Redbook ve en son Pupmed bilgileri ışığında sunulmaktadır. 
Ek olarak onkolojik ve hematolojik bir hastalığı olup remisyona giren hastalar ve kronik 
otoimmun hastalığı olan ya/ yada bu nedenle immun baskılayıcı tedavi alan olgu gruplarına 
özgü aşı takvimi pratik önerileri sunulmaktadır.  
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a  seya a  e me  aşılaması
Nur	AKSAKAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Seyahat hedefine bağlı olarak, seyahat edenler bir dizi enfeksiyöz hastalığa maruz 
kalabilirler; bazıları aşılama ile önlenebilir. Seyahat edenlere uygulanacak bağışıklama 
programları kişiselleştirilmiş olmalıdır. Seyahat aşılaması; gidilecek bölgedeki hastalık 
riskleri, seyahat öncesi süre ve seyahat süresi, kişinin yaş, gebelik, altta yatan hastalıklar 
gibi özelliklerine bağlı olarak değerlendirilir. Aşılamanın ardından, aşılanmış bireyin 
bağışıklık tepkisi, aşı tipine, gerekli olan doz sayısına ve bireyin daha önce aynı hastalığa 
karşı aşılanmış olmasına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, seyahat edenlere, ideal aşılama 
programlarının tamamlanabilmesi için yeterli zamanın sağlanması amacıyla, seyahatten 
4-8 hafta önce bir hekime başvurmaları tavsiye edilir.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 164 ülkeden 1.3 milyon 
kişi olmak üzere toplam 2 milyon 85 bin 238 kişi Hac ibadeti için bir araya gelmiştir. 
Türkiye›den giden kişi sayısı ise 14 bindir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Hac ve Umre 
ziyaretine gidecek kişilere meningokok, polio ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılarının 
uygulanması önerilmektedir. Suudi Arabistan tarafından, Hac, Umre ve sezonluk çalışma 
için tüm ülkelerden gelen yetişkinlerin ve iki yaşından büyük çocukların dört bileşenli 
(ACYW135) aşıyla en az bir doz aşılanmış olmaları istenen bir koşuldur. T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından Hac ve Umre ziyaretine gidecek 2 yaşından büyük çocuklara ilave 
olarak 2 yaşında ve daha küçük çocukların da korunması için dört bileşenli konjuge 
meningokok aşısının uygulanması önerilmektedir. Aşı (ACW135Y-Tetanoz Toksoidi), 
bakterinin A, C, Y, W135 tipleri ile oluşan hastalıklarına karşı etkilidir. Aşılama şeması; 
uygun aralıklarla yapılmış, 6 hafta – 7 ay arası bebeklerde 3 doz, 7-12 ay arasında 
iki doz, 12 aydan büyüklerde tek doz şeklindedir. Koruyuculuğun sağlanması için 
aşılama şemasının, Hac ve Umre ziyaretinden en az 10 gün öncesinde tamamlanması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra polio aşısı uygulaması OPA’nın gitmeden mümkünse en 
az dört hafta önce, KKK(Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) Aşısının ise kayıtlı iki doz KKK 
aşısı olmayanlara uygulanması önerilmektedir.
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Seyahat öncesi yapılması gereken aşı şeması kişiye özgüdür. Yolculuk öncesi 
değerlendirmede rutin aşılama programına göre eksik aşılar varsa tamamlanmalı ya da 
hiç aşılanmamış kişiler de ilk aşılama serisini tamamlamalıdır. Kayıtlı iki doz KKK aşısı 
olmayanlara uygulanması önerilmektedir. Seyahat aşı programı, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından gidilecek ülkeye göre önerilen ve kişinin bağışık durumuna, seyahat türü ve 
süresine göre ayarlanan programlardır. Aşılar rutin, zorunlu, ve önerilen aşılar olarak 
sınıflandırılmıştır : Rutin aşılar : DBT(difteri,tetanoz,boğmaca) Hepatit B, HiB (Haemophilus 
İnfluenza tip B), İnfluenza, KKK (Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık), Pnömokok, Polio, 
Tüberküloz, HPV(human papilloma virüs),rotavirüs,suçiçeğidir. Önerilen Aşılar: Kolera, 
Hepatit A,hepatit E Meningokok, Kuduz, Japon Ensefaliti, Kene kaynaklı ensefalit, Tifo, 
Sarı humma, kuduz, Zorunlu aşılar: Sarı humma, Meningokoksik menenjittir.

Göçmenlere yönelik aşılamada KKK ve polio aşıları önceliklendirilmelidir. KKK ve polio 
yanında Hepatit B, Difteri, Tetanoz ve Boğmaca gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan 
hastalıklara da öncelik verilmelidir. 

Türkiye’de bulunan Geçici Koruma Altındaki Suryeli’lere yönelik olarak Suriye’den 
Türkiye’ye doğru sınır geçişleri başladığı andan itibaren müdahale ekipleri öncelikli olarak 
aşılama hizmetine başlamıştır. Bu gruba yönelik sunulan aşılama hizmetleri: sınırda 
aşılama, Polio Mop-up aşılama, eksik aşı tamamlama ve rutin aşılama hizmetleri olarak 
yürütülmüş ve yürütülmektedir.

Seyahat, sağlık hizmeti sağlayıcısının bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin 
bağışıklık durumlarını gözden geçirmesi için iyi bir fırsattır. Bağışıklanmamış veya 
bağışıklaması yetersiz kişilere, seyahat için gerekli olanlara ek olarak, ulusal aşılama 
programlarında tavsiye edilen rutin aşılar önerilmelidir (26).
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 aşılaması 
Başkanlar:	 	 Nejat	ÖZGÜL
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Nevin	HATİPOĞLU
  Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

e a  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1982 Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1989 Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını yaptı.
Son 20 yıldır Jinekolojik Onkoloji ile ilgileniyor. Özel ilgi alanı kanser epidemiyolojisi, 
kanser taramaları, Jinekolojik Kanserler 
2008-2012 arasında 4 yıl Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkan Yardımcılığı ve 
Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Türkiye’deki Kanser Taramalarının Başlatılmasında aktif görev aldı.
Halen Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin Sekreterliği ve Servikal Patolojiler ve 
Kolposkopi Derneğinin de Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.
Konusunda uluslararası ve ulusal birçok yayın ve tebliği vardır.
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 aşılaması 
Başkanlar:	 	 Nejat	ÖZGÜL
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Nevin	HATİPOĞLU
  Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

e  A U
Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

1989 yılında İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nü 1996 yılında tamamladıktan sonra 
SSK İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başladı. 2001 yılında uzman oldu 
ve aynı hastanede başasistanlık görevine başladı. 2004-2007 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji 
Bilim Dalı’nda Çocuk Enfeksiyon Yan Dalı eğitimi aldı. 2007-2013 yıllarında TC Sağlık 
Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji-
İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde çalıştı. 2013 yılında TC Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başladı. 2014 yılında 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu. Halen aynı hastanenin Çocuk Kliniği’nde ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk annesidir. 
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Se al a se  e  ay a lı e  as alı la
Murat	GÜLTEKİN	

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

HPV virüsü zarfsız ve çift sarmal bir DNA virüsü olup, dünya genelinde en sık görülen 
enfeksiyonlardandır. Toplumun en az %70’i hayatlarının bir döneminde HPV virüsü 
ile karşılaşmaktadır. Enfeksiyon en sık olarak 20’li yaşlarda görülmekte ve toplum 
prevelansında birinci tepesini (peak) yapaktadır. İlerleyen yaşlarda 40-55 yaş arasında 
yeni HPV’ler ya da eski bulaşlar ile ikinci bir tepe görülmektedir. Bulaşma esasen cinsel 
olmakla beraber nadiren horizontal ve vertikal bulaş da bildirilmiştir. 

Dünya genelinde 200’ün üzerinde HPV tipi mevcuttur. Bunlardan HPV 6 ve 11 servikal 
kanser riskini artırmaz (OR=1) ve düşük riskli olarak anılır. Yüksek riskli olanlar ise servikal 
kanser riskini artıran 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51, 39, 68, 73, 82 tipleridir. 
Bunlardan özellikle HPV 16 servikal kanser riskini neredeyse 500 misli artırmaktadır ve 
bazı yayınlarda dünya genelinde en potent kanserojenler arasında gösterilmektedir. 

Tüm servikal kanserlerin %97’sinde HPV virüsü mevcuttur. HPV daha düşük oranlarda 
vulva, vajen, anüs, ağız ve ağız boşluğu, penis kanserlerinde de mevcuttur. Kadınlarda 
yılda dünya genelinde HPV’ye bağlı 527 bin kanser olgusu gelişmekte, bunların %90’ını 
da servikal kanser oluşturmaktadır. Erkeklerde ise dünya genelinde yılda 34 bin kişide 
HPV’ye bağlı kanser gelişmektedir. HPV tüm dünyadaki kanserlerin %5’inden, kadın 
kanserlerinin ise %10’undan sorumludur. HPV virüsü nedeni ile herhangi bir lezyon 
geliştiren ve tedavi alan hastaların uzun yıllar nüks ya da diğer organlarda gelişebilecek 
lezyonlar için takip edilmeleri gerekmektedir. Servikal kanserden 20 yıl sonra dahi halen 
anal, vajinal kanser geliştirme ihtimali söz konusudur. 

Türkiye’de yıllar içerisinde HPV’ye bağlı kanser hızları kadınlarda 5, erkeklerde ise 1 
/100.000 civarındadır. 80 yaşına kadar servikal kanser geliştirme riski ülkemizde %0.5 
olarak hesaplanmaktadır. 30-65 yaş arasında siğillerin yıllık prevelansı ise 155/100.000 
düzeylerindedir. 
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Ülkemizde 30-65 yş arasında yapılan primer HPV DNA taramasında 4 milyon kişinin 
kanser taraması tamamlanmıştır. İlk 1 milyon taramanın değerlendirilmesinde 30 yaş 
üzeri yüksek riskli HPV pozitifliği %3,85 olarak bulunmuştur. Diğer ülkelerden farklı 
olarak HPV peak yaşı 35-39 ve 40-44 yaşlarında görülmektedir. Normalde 30 yaş üzeri 
8/100.000 olan serviks kanseri hızı bu programda en az 24/100.000 olarak bulunmuştur. 
Ülke genelinde 81 il ya da 12 NUTS bölgesi üzerinden yapılan analiz sonuçları tüm 
coğrafik bölgelerde aynı HPV genotiplerinin benzer sıklıklarda görüldüğünü göstermiştir. 
Ülkemizde tüm coğrafik bölgelerde en sık HPV tip 16, daha sonra sıra ile HPV 51, 31, 52 
ve 56 gelmektedir. Dünya ile ölçekli karşılaştırma yapıldığında ülkemizin HPV çeşitliliği 
açısından Asya, Avrupa ve Afrika arasında tam bir köprü olduğunu ifade edebiliriz. Farklı 
HPV tiplerinin yol açtığı smear bozuklukları çapraz tablolar ile incelendiğinde de belirgin 
bir fark olmadığı, tüm HPV’lerde en fazla LSIL bunu takiben ASC-US, HSIL gibi lezyonların 
olduğunu görmekteyiz. Tespit edilen kanserlerin %52’si smear ile yakalanırken sadece 
HPV pozitifliği taraması ile %87’si tespit edilmiştir. Tüm kanser olgularının %56’sında 
sadece HPV 16/18 varken, %68’inde HPV sadece HPV 16/18/31/33/45/52/58 vardı. HPV 
16/18 negatif olan kanser oranı ise %12,7’idi. 
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 aşıla ı
Faruk	KÖSE	

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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em  o uya  as alı la a a şı aşılama
Başkanlar:	 	 Ali	Bülent	CENGİZ
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Selim	ÖNCEL
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Al  le  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara’da doğan Ali Bülent Cengiz 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Pratisyen hekim olarak Giresun’da mecburi hizmet yaptı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini 1991’de tamamladı. Tabip asteğmen olarak Konya’da askerlik, çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanı olarak Bingöl’de mecburi hizmet yaptı. Ankara’da Dr. Sami Ulus 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde başasistan ve çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon 
hastalıkları yandal ihtisasını 2000 yılında bitirdikten sonra aynı ünitede yardımcı doçent 
olarak çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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em  o uya  as alı la a a şı aşılama
Başkanlar:	 	 Ali	Bülent	CENGİZ
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Selim	ÖNCEL
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sel m 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

20 Mart 1967’de Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirerek 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1989’da Odense Hastanesi’nde (Danimarka) 
değişim öğrencisi olarak bulundu. 1991 yılında tıp doktoru, 1997’de Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı, 1999’da Aile Hekimliği Uzmanı oldu (Sağlık Bakanlığı Ankara 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi). 1999-2003 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık 
İşleri Dairesi’nde, çeşitli özel sağlık kuruluşlarında ve kendi muayenehanesinde çocuk 
hekimi olarak çalıştı; eğitim hizmetleri sunan özel bir şirkette çocuk sağlığı ve hastalıkları 
seminerleri verdi. Askerlik hizmetini Sarıkamış 200 Yataklı Asker Hastanesi’nde çalışarak 
tamamladı. 2006’da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları 
yan dal eğitimini tamamlamasının ardından Kocaeli Üniversitesi’ne girdi. 2013’te çocuk 
enfeksiyon doçenti oldu. Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimi sertifikası 
bulunan Selim Öncel, halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı bünyesindeki Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 

Selim Öncel, Türk Tabipleri Birliği, Türk Pediyatri Kurumu, Milli Pediyatri Derneği, Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Polifonik Korolar Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
üyesidir. Ayrıca Dil Derneği üyeliğinde bulunmuştur.

Besteci Ertuğrul Oğuz Fırat’ın öğrencisi olan Selim Öncel TRT Televizyon Çocuk Korosu, 
TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ve Orfeon Oda Korosu’nda görev yapmış, çeşitli 
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stüdyo ve konser kayıtlarına katılmış, 2000 yılında Stockholm’de yapılan Eurovision 
Şarkı Yarışması’nda Grup SOS’in bir üyesi olarak ülkemizi temsil etmiştir. 

Aikikai 2. Dan (Ni Dan) olma sıfatıyla bir süreliğine Kocaeli Üniversitesi’ndeki aikido 
çalışmalarını yönetmiştir.

11-16 Mayıs 2009’da Seul, Kore’deki International Vaccine Institute’ta düzenlenen The 
9th International Advanced Course on Vaccinology in Asia-Pacific Regions kursuna 
katılmıştır.

Selim Öncel’in Berklee College of Music’ten “Müzik Yapımcılığı”; Edinburg 
Üniversitesi’nden “Müzik Kuramı’nın Temelleri”, Yale Üniversitesi’nden “Klasik Müziğe 
Giriş”, Kuzey Carolina (Chapel Hill) Üniversitesi’nden “Müzik Topluluklarını Çalıştırmanın 
Temelleri”, Rochester Üniversitesi’nden “Beatles’ın Müziği”, “Rolling Stones’un Müziği” 
ve “Rock Tarihi” kurslarını -çoğunu dereceyle- bitirmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama radyosu Radyo Kİ’de Her Telden, Her 
Dilden adında haftalık bir müzik programı hazırlayıp sunmaktadır. Program adının marka 
tescili, kendisine aittir.

Popüler müzik alanında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans 
ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans düzeyinde dönem dersleri vermektedir.
Evli ve iki çocuk babası olan Selim Öncel İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.
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o ma a aşısı
Solmaz	ÇELEBİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Bordatella Pertussis’in neden olduğu üst üste gelen spazmodik öksürük nöbetleri ile 
karakterize akut solunum yolu enfeksiyonudur. Sadece insanlarda hastalık etkeni olup 
bulaştırıcılığı yüksek, ev içi temas sonrası %80 enfeksiyon gelişmektedir. Boğmaca, 
dünyada yılda 50 milyon enfeksiyona, 300.000 ölüme neden olmaktadır. Ülkemizde 
yapılan çalışmalarda doğurganlık çağındaki kadınların yarısında bebeği koruyacak kadar 
antikor olmadığı gösterilmiştir.

Boğmacaya karşı aşılama;
Türkiye’de, boğmacaya karşı aşılama 1937 yılında difteri-boğmaca (DP) olarak başlamıştır, 
1968 yılından sonra, difteri-tetanoz ve boğmaca (DTP) karma aşısı olarak bebeklere 
yaşamın ilk yılında üç doz (2, 3 ve 4.ayda) ve 16-24 aylık iken pekiştirme dozu olacak 
biçimde yapılmıştır. 2008’den sonra Aselüler boğmaca içeren DTaP-IPV//Hib karma aşısı 
2, 4, 6, 18. aylarda uygulanmaya başlamıştır

Aselüler boğmaca aşısı: B.pertussis’in immünojen özellikteki bazı antijenlerinin 
kullanılmasıyla yapılan aşılardır. LPF (pertussis toksinin, PT), FHA, aglutinin (fimbrial 
proteinler, FIM, en az 2 tip fimbriyal protein vardır, F1 ve F2), pertaktin (PRN, non-fimbriyal 
aglutinojen, eskiden 69 K proteini) gibi antijenleri içerirler. 

Aselüler Boğmaca, Difteri, Tetanoz, ölü çocuk felci ( inaktif polyovirüs), Haemophilus 
influenzae tip b aşılarını içeren karma aşı (DTaP-İPA-Hib beşli karma aşısı), erişkin difteri-
Tetanoz karma aşısı (dT aşısı) ve Tetanoz (T) aşısı

– DTaP aşısı, İPA ve Hib aşısıyla bir arada beşli karma aşı (DTaP -İPA-Hib) olarak 
yapılır. Beşli karma aşı, 2 ay arayla (2, 4 ve 6. aylarda) 3 kez temel aşılama dizisi, 
18-24. ayda 4. aşı (1. pekiştirme) olarak toplam 4 kez uygulanır. 
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– Dördüncü DTaP -İPA-Hib aşısı, 12. ay bitiminde ve 3. aşıdan en az 6 ay sonra 
yapılabilir: 3 ve 4. aşılar en az 4 ay arayla yapılmışsa, 4. aşının yeniden yapılması 
gerekmez. Dördüncü aşı ≥ 4 yaş yapılmışsa, DTaP içeren 5. aşı (DTaP -İPA dörtlü 
karması) yapılmayabilir.  Beşli karma aşı dizisinin 3 ve 4. aşıları eşliğinde (6 ve 
18. ay), ek olarak, toplam 2 kez ağızdan canlı çocuk felci aşısı (OPA) uygulanır.  
DTaP aşısının yapılmasını engelleyen durumlar DTP aşısındaki gibidir. Aselüler 
boğmaca aşısının istenmeyen etkileri daha azdır. 

– DTaP -İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 72 aydır.

– İÖO 8. sınıfta erişkin difteri-tetanoz karması (dT) uygulanır ve 10 yılda bir tekrarı 
önerilir. 

– Tetanoz (T) aşısı yerine dT aşısı uygulandığında, çocukluk dönemindeki difteri 
aşılamasının pekiştirme dozu yapılmakta, önceden bağışıklanmamış difteriye 
duyarlı kişilerin de bağışıklanması sağlanmaktadır. Gebelik de içinde olmak üzere 
tetanoz aşısı gereken her durumda dT aşısı uygulanmalıdır.

– Ergen/erişkin tip aselüler boğmaca- difteri-Tetanoz (dTap) aşısı ve ergen/erişkin tip 
aselüler boğmaca- difteri-Tetanoz- ölü çocuk felci ( inaktif polyovirüs) aşısı (dTap 
-İPA)

– Uygulamada ve ülkemizde iki aşı üreticisinin dTap aşısı onaylıdır. dTap aşıları 
genellikle >10 yaş önerilmekle birlikte, uygulama önerileri >7 yaş için de olabilir.

– Uygulamada ve ülkemizde iki aşı üreticisinin dTap -İPA aşısı onaylıdır (ülkemizde 
dTap-İPA aşılarının kısa ürün bilgilerinde kullanım onayları  >3 yaş ve >4 yaş olarak 
belirtilmektedir.

– dTap ve dTap -İPA aşıları, >7 yaş için, “D”, “d” ya da “T” toksoidi kapsayan herhangi 
bir aşıdan sonra geçen süre önemsenmeden yapılabilir.

– >7 yaşta, daha önceden aşılanmayanlarda, dT aşılaması için “0, 1, 6-12 ay” 
aşılamasındaki 3 aşıdan biri (mümkünse 1. aşı) olarak dTap ile aşılama önerilir.

– Bütün ergenlerin 11-12 yaşta dTap ile bağışıklanması önerilir.

– 7-10 yaşta, aşısız olduğu için, dT aşılaması kapsamında (0, 1, 6-12 ay) dTap 
yapılanlara 11-12 yaşta yeniden dTap yapılması gerekmez.

– 11-18 yaşta olup dTap aşısı yapılmamış olanlara bir kez dTap yapılmalıdır.

– 10 yıl arayla yapılan dT aşılarından biri yerine dTap aşısının yapılması önerilir.

– Her gebelikte (>20 hafta, 27-36. haftada olması yeğlenerek),  bir önceki dT ya da 
dTap aşısından sonra geçen süreye bakılmaksızın dTap yapılması önerilir. Ülkemiz 
için, dTap aşısının, gebelikte uygulanan 2 tetanoz aşısından biri yerine yapılması 
uygun olacaktır. 
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– Gebelikte dTap aşısı yapılamamışsa, gebelikte tetanoz bağışıklaması yapılma 
durumu değerlendirilerek, uygunsa, anne hemen doğum ertesinde dTap ile 
aşılanmalıdır.

– Bir yaşından küçük çocuklarla yakın ilişkili olan her yaştaki aile bireylerin dTap ile 
aşılanması önerilir.

– Sağlık çalışanları dTap ile aşılanmalıdır.

– dTap yapılması önerilen durumlarda dTap -İPA aşısı da uygulanabilir, bu konuda 
yalnızca gebelikte uygulamaya ilişkin açık öneri yoktur.

– dTap aşısı ya da kapsamında dTap bulunan bir aşı, uygun olmayarak 7-10 yaşta 
yapılmışsa, ergen dönemi (11-18 yaş) dTap aşısı yerine sayılabilir ya da 11-12 
yaşta bir dTap aşısı yapılabilir; 11-18 yaşta yapılmışsa ergen dönemi dTap aşısı 
olarak sayılmalıdır.
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o e a s  el şme e ola  aşıla
Başkan:	   Gönül	TANIR
    Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Konuşmacı:   Eda	KARADAĞ	ÖNCEL
    İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi
    Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

l A
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 

Öğrenim	Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 
Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1982
Doktora/S.Yeterlik/ 
Tıpta Uzmanlık 
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Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 
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2001-2010
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Pediyatrik Enfeksiyon 
Klinik Şef V.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
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o e a s  el şme e ola  aşıla
Eda	KARADAĞ	ÖNCEL

İzmir Sağlık Bilimleri Hastanesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon hastalıklarının patogenezinin ve immünolojisinin daha iyi anlaşılması ve 
biyoteknolojideki hızlı gelişmeler, aday aşı antijenlerinin sayısını artırmıştır. Bunların 
birçoğu için güvenirlik, immünojenite ve etkinlik açısından test edilmek üzere klinik faz 
çalışmaları devam etmektedir. Yeni aşılar çok uzun (lisans alıncaya kadar 12-15 yıl) ve 
çok pahalı (her bir aşı için 500 milyon $ veya daha fazla) araştırmalardan ve geliştirme 
fazından sonra onaylanmaktadır. Deng Ateşi, Japon Ensefaliti gibi enfeksiyonlar için 
yeni geliştirilen aşılar ile var olan aşıların yeni geliştirilen kombinasyonları kullanıma 
sunulurken, malaria, HIV, RSV, Zika virüs, Grup A streptokok, S.aureus gibi bazı 
enfeksiyon ajanlarına karşı aşılar ise henüz araştırma safhasındadır. Gelişmenin farklı 
preklinik ve klinik fazında olan, eğer başarılı olursa sonuçta ulusal programlara girecek 
ve küresel halk sağlığı üzerine önemli etkileri olabilecek birden fazla yeni aşı vardır. Bu 
yeni aşılar malaria, HIV, tüberküloz (TB), şistosoma, farklı enterik patojenler, Streptokok 
A, kırım Kongo kanamalı ateşi, hepatit c ve diğerlerini içerir. Günümüzde öncelikli olarak 
üç aşıya ihtiyaç vardır: HIV/AIDS, malaria ve tüberküloz. Bu üç enfeksiyon hastalığı her 
yıl tüm dünyada 5 milyondan fazla ölüme sebep olmaktadır. HIV/AIDS ve malariaya karşı 
etkili bir aşı yok iken, TB karşı mevcut olan aşı (BCG) kişileri yeterince korumamaktadır.
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 A  
1984 yılında halk sağlığı uzmanı oldu. 1987-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1989 
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı’nda yardımcı 
doçent olarak göreve aldı, 1992 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanlarını aldı. 
1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalında bilim 
uzmanlığını tamamladı. 2018 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu 
üyeliği yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

leventa@hacettepe.edu.tr
Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 Sihhiye Ankara-Turkey
Tel: +90 312 324 39 75   Fax: +90 312 311 00 72

U  A SA A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık 
eğitimimi 2001 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrol Dairesi’nde 
Uzman Doktor ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında Öğretim Görevlisi 
olarak başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2014 
yılında Profesör ünvanını aldı. 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı 
ile Korunulabilir Enfeksiyonlar (WHO-EURO Vaccine Preventable Infections Unit-VPI) 
Birimi’nde kısa dönem uzman olarak çalıştı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Çevre 
Hekimliği Bilim Uzmanı oldu. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Başkanlığı yaptı. 2016 yılından beri de Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı’nı 
yürütmektedir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu’nda lisans ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü dersler 
yanında Ulusal ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslar arası kuruluşların 
eğitimlerinde eğitici olarak görev aldı. DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 53 ülkenin bağışıklama 
program yöneticilerine yönelik seri eğitimler olarak gerçekleştirilen Ulusal Bağışıklama 
Program Yöneticilerine yönelik eğitimlerinde ( MLM-Mid Level Manager Trainings on 
Immunization ) eğitici ve yönlendirici olarak görev yaptı. Sonrasında aynı modüler eğitimi 
Türkiye’ye uyarlayarak Sağlık Bakanlığı’nda eğiticilik yanında modül hazırlama ve eğitim 
koordinasyonu görevini yürüttü. Türkiye’de yürütülen Sürveyansın Güçlendirilmesi ve 
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü projesi kapsamında uzman ve sağlık personeline yönelik 
saha eğitimlerinde de eğitici olarak çalıştı. Lisans ve lisansüstü eğitimde ağırlıklı olarak 
Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama, Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji ve Biyoistatistik dersleri 
vermektedir Bir çok ulusal kurulda üyelik yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası kurum ve 
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kuruluşlarda danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda Bağışıklama 
Danışma Kurulu üyeliği ve özellikle Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama ve Çevre sağlığı 
alanlarında, Göçmenlerde Aşılama konusunda danışma kurulu üyeliklerinde bulundu. 
2016 yılından itibaren DSÖ- Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Danışma Uzman 
Grubu (European Technical Advisory Group of Experts on Immunization- ETAGE) üyesi 
olan ve son dönemde çalışmalarını “Bağışıklamaya Yaşam Boyu yaklaşım”, “Aşı Sonrası 
İstenmeyen Etkiler Sürveyansı” ve “Aşı Kararsızlığı ve Reddi” konuklarına odaklayan 
Prof.Dr.F.Nur BARAN AKSAKAL, bu alanda da aktif olarak aile hekimleri ve diğer sağlık 
personeline yönelik yetişkin eğitimi faaliyetlerini sürdürmektedir. 
e-mail adresi: nuraksakal@gmail.com

S A A
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuş,1977 yılında aynı 
fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık 
eğitimine başlamıştır. 1981 yılında uzman olmuştur.1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi 
olarak  başlamış, 1990 yılında Doçent ünvanı almıştır.Şubat 1998 de profesörlüğe 
yükseltilmiştir.1997- 2009 tarihlerinde anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 
yılından beri Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi başkanlığını yürütmektedir. T.C 
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama ile ilgili bilim kurullarında görev almıştır

A  A
Tıp Eğitimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989
Tıpta Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1997
Yandal ihtisas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi 2000
Yardımcı Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2004
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
Prof. Dr. Adem Aydın, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. 
Ana ilgi alanları sağlıklı çocuk izlemi, çocuk hakları ve çocukluk çağında bağışıklama 
konusundadır. Dr. Aydın, Sosyal pediatri Derneği başkan yardımcısı ve derneğin 
kurucularındandır. Ek olarak birçok ulusal ve uluslararası derneğin yönetim kurulu üyesi 
ve halen Sağlık Bakanlığı Aşı Sonrası İstenmeyen Etki(ASİE) Danışma Kurulu üyesidir. 
Dr. Aydın’ın sosyal pediatri ana konularında ve aşılama konularında çok sayıda ulusal ve 
uluslararası yayınları, kitap bölümleri ve kongre konuşmaları vardır.  
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A   
Ankara’da doğan Ali Bülent Cengiz 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Pratisyen hekim olarak Giresun’da mecburi hizmet yaptı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini 1991’de tamamladı. Tabip asteğmen olarak Konya’da askerlik, çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanı olarak Bingöl’de mecburi hizmet yaptı. Ankara’da Dr. Sami Ulus 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde başasistan ve çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon 
hastalıkları yandal ihtisasını 2000 yılında bitirdikten sonra aynı ünitede yardımcı doçent 
olarak çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 A
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983 - 1985 yıllarında Beslenme ve 
Metabolizma bilim uzmanlığı derecesi aldı. Askerlik hizmetini Adana Asker Hastanesi’nde 
1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet 
Hastanesi’nde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde 
öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası 
yaptı. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü oldu. 1998 yılında A.B.D.nde 
Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 
yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihad Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 
1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı. İmmünizasyonun serolojik ve klinik etkinliği, enfeksiyon 
hastalıklarının moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon epidemiyolojisi 
ve bakterilerde antibakteriyel ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin başkanlığını 
yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

S A  
Ortaöğrenimini Üsküdar Kız lisesinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 
birincilikle kazanarak dönem birincisi olarak 30.06.1993 tarihinde mezun olmuştur. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında Yan dal uzmanlığını 1999-2002 yıllarında 
tamamlamıştır. Doçentlik ünvanını 06.01.2009 tarihinde almıştır. Milli Pediatri Derneği, 
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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derneği üyesidir. 
Güncel Pediatri Dergisinin editör yardımcılığı görevini ve Çocuk Enfeksiyon Dergisinin 
bilimsel danışma kurul üyeliğini sürdürmektedir. Toplam 110 yayını bulunmaktadır. Toplam 
6 adet kongre sözlü bildiri birincilik ödülü almıştır. Profesörlük kadrosuna 11.07.2014 
tarihinde atanmıştır.  
Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 
Çekerek, Özükavak Sağlık Ocağı’nda zorunlu hizmet görevine başlayan Dr. Ergin Çiftçi 
1994 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Ankara, Elmadağ Devlet 
Hastanesi’nde kısa süre uzman olarak çalıştıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda başladığı yan dal uzmanlık 
eğitimini 2001 yılında tamamladı. Aynı bilim dalında 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2004 
yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Dr. Ergin Çiftçi kuruluşundan itibaren Çocuk 
Enfeksiyon Dergisi yardımcı editörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Ergin Çiftçi’nin 200’ün 
üzerinde İngilizce ve Türkçe makalesi, 50’nin üzerinde kitap bölümü ve 400’ün üzerinde 
İngilizce ve Türkçe bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlarına günümüze dek 2000’in üzerinde 
atıf yapılmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.

A A  U A A U
Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, (d. 1969, Sivas), Türk Göğüs Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları uzmanı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi.
 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 
Aynı fakültenin Göğüs hastalıkları kliniğinden 1995 yılında uzman oldu. 
1993 yılında Edinburgh Üniversitesinde Uyku Bozuklukları konusunda çalıştı. Aynı yıl 
İstanbul Tıp Fakültesinde uyku laboratuarını kurdu.  
İstanbul Tıp Fakültesindeki görevi sırasında Farmakoloji kürsüsünde Farmakoekonomi 
konusunda master çalışmalarına katıldı. Kardiyoloji, iç hastalıkları, spor hekimliği, 
gastroenteroloji, diş hekimliği ve psikiyatri kürsüleri ile ortak çalışmalar ve tezler yürüttü. 
2004 yılında doçent oldu. 
2004-2006 Türk Toraks Derneği (TTD) Kongreleri Program sorumluluğu, 2006-2008 
TTD genel sekreterliği görevini yürüttü. 2006-2008 TTD uyku bozuklukları çalışma grubu 
başkanlığı yaptı. 
2010 -2014 yılların da  Sağlık bakanlığı TUKMOS alerji ve immunoloji yan dalı komisyonu 
üyeliği yaptı.
2009 yılında Acıbadem Üniversitesine transfer oldu. Göğüs hastalıkları anabilim dalı 
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başkanlığına atandı. 2010 yılında Profesör unvanı aldı. 
Yabancı dergilerde 40 ı aşkın yayını yurtdışı kongrelerde 100 e yakın sunusu 22 kitap 
bölümü vardır. Göğüs Hastalıkları Akıl Notları isimli bir kitabı bulunmaktadır. 

İlaç geliştirme ve klinik çalışmalar ile ilgili ulusal ve uluslararası kurullarda danışmanlık 
yapmaktadır.

A U 
1978 yılında Uşak ta doğdum. Uşak Anadolu Lisesi mezunu olarak ilk tercihim Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1996-2002 eğitim aldım. Ordu-Gölköy-Kabadüz ilçelerinde 
mecburi hizmetimi tamamladım. Kütahya Evliya Çelebi devlet hastanesinde ve 112 Komuta 
kontrol merkezinde çalıştım. Tıpta Uzmanlık Sınavında ilk tercihim Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma hastanesinde 2008-2013 yıllarında uzmanlık 
eğitimi aldım. Uzmanlık mecburi hizmetimi Şanlıurfa Çocuk Hastanesinde yaptım. 2013 
Yandal Uzmanlık Sınavı ile Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji de 
eğitim almaya başladım. Özel nedenlerden dolayı istifa ederek İzmir Buca Kadın Doğum 
ve Çocuk hastanesinde uzman hekim olarak çalıştım. Daha sonra mesleğimi en iyi 
şekilde icra etmek için 2017 yılında kendi muayenehanemi açtım. Halen kendi kliniğimde 
çalışmaktayım. Evli ve bir erkek çocuk annesiyim.

 
1975 yılında İzmir’de doğdum. İlkokulu İzmir Necatibey İlkokulunda ve orta-lise eğitimimi 
İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde (İngilizce) tamamladım. 1993   yılında Hacettepe 
Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne başladım ve 1999 yılında mezun oldum. 1999 
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalında ihtisasa başlayıp 2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldum. Ardından 
2004’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’naYandal 
ihtisasına başladım. Yandal ihtisasımı 2007’de tamamladıktan sonra,Devlet Hizmet 
Yükümlülüğümü yapmak üzere Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği’ne başladım.. 2009 yılından itibaren Devlet 
Hizmet Yükümlülüğünü yerine getirmek için Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği’nde göreve başladım. 05.01.2011 
tarihinde Doçentlik ünvanını aldım. 06.03.2012 tarihinden itibaren Dr.Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği’nde 
Eğitim Sorumlusu görevini sürdürmekteyim. 2019 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
bünyesinde Profesör kadrosuna atandım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

 A  
Ener Çağrı DİNLEYİCİ 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan sonra 1998-2003 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı tamamladı. Halen aynı üniversitede Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları profesörü olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi ve çalışma 
alanlarını çocuk yoğun bakım, aşı ile engellenebilir hastalıklar, intestinal mikrobioyata 
ve probiyotikler oluşturmaktadır. 2007 yılında aşı uygulamaları konusunda uluslararası 
sertifika programı Advanced Vaccinology programını tamamlamıştır. Neonatal maternal 
immunizasyon konusunda uluslararası iki sempozyumun (INMIS) düzenlenmesini 
sağlamış, halen INMIS platformunun kurucu board üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 
yılında uluslararası ilk Pediatrik Prebiyotik ve Probiyotik Kongresinin düzenlemiştir ve 
aynı toplantının 2014 Antalya ve 2016 Ghent toplantılarında düzenleme komitesinde yer 
almıştır. Mikrobioyota ve probiyotikler alanında çok merkezli çalışmaların planlanması ve 
yürütülmesinde görev almaktadır. Uluslararası indekslerde 80’den fazla makalesi, ulusal 
ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 100’den fazla çalışması bulunmaktadır. European 
Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği, 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesidir. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik ve 
Mikrobiyota Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi ve başkanıdır. Hobisi farklı lezzetlerin 
peşinde koşmak, yemek kitapları okumak, moda ve seyahat etmektedir. Evli ve Deniz’in 
babasıdır.
Prof.Dr. Ener Çağrı Dinleyici
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir  enercagri@gmail.com

A  A  U
Dr. Alp Giray Doğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İki yıl 
havacılık tıbbı ile ilgilendikten sonra Bilim İlaç firmasında medikal müdür olarak görev 
almıştır. Antiinfetktif ve antibiyotikler üzerinde çalışmıştır. 2010 yılında Sanofi Pasteur 
Türkiye medikal departmanında göreve başlamıştır. An itibariyle polio, boğmaca, Hib ve 
meningokokal  hastalıklardan sorumlu bölge hastalık uzmanı olarak Dubai’de bulunan 
Afrika, Orta Doğu, Avrasya Bölge ofisinde çalışmaktadır. Özel ilgi alanları farmakoekonomi 
ve aşı ile önlenebilir hastalıkların epidemiyolojisini içermektedir.

U A  
1977’de Sivas’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini okul birincilikleri ile Nevşehir, 
Samsun ve Sivas’ta tamamladı. 1995 yılında Sivas Anadolu lisesinden mezun olduktan 
sonra, üniversite sınavında derece yaparak Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp 
Fakültesi’ni kazandı. 2001 yılında derece ile mezun oldu ve aynı yıl Tıpta Uzmanlık 
Sınavı’nda Türkiye’de ilk ona girerek Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı’nı kazandı. Asistanlık eğitimlerinde jinekolojik onkoloji alanında 
çalışmalar yürüttü. 2007 yılında uzmanlığını aldıktan sonra Çankırı Devlet Hastanesi’nde 
mecburi hizmet görevine başladı. 2009 yılında Avrupa Birliği’nden akredite jinekolog 
onkolog belgesini aldı ve aynı yıl Kanser Daire Başkanlığında göreve başladı. 2010-
2011 yıllarında T.B.M.M. Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Uzmanı 
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olarak görev yaptı. 2012 yılında doçent ünvanını aldı. 2014 yılında Avrupa Jinekolojik 
Onkoloji Topluluğu(ESGO)’nun yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçildi. 2012-2017 
yılları arasında Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı olarak görev yaptı. Jinekolojik 
Onkoloji Alanında 70’in üzerinde uluslararası makale, 100’ün üzerinde uluslararası 
konuşma yapmıştır. Halen bu alanda dünyanın en önemli referans kitabının editörlüğünü 
yürütmektedir. DSÖ, AB, IARC, ANCCA, APOCP, ENGAGe, ENYGO, ENPIGo, MECC, 
ESGO, Karadeniz Ülkeleri Koalisyonu gibi  Uluslararası kurum ve kuruluşlarda yönetim 
kurullarında görev yapmaktadır. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü HPV Eliminasyon 
çalışma Grubuna seçilmiştir. 

Halen, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’ çalışmaya devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir. İleri düzeyde istatistik, eğitim becerileri sertifikaları 
olup, iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.

US A A A US A A U
Mustafa K. Hacımustafaoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesinden 1982 de mezun oldu ve zorunlu 
hizmet sonrası İstanbul Tıp Fakültesinden 1989’da Pediatri ihtisasını aldı. Uzmanlık 
sonrası zorunlu hizmetini yaptıktan sonra 1994 yılında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan 
dal uzmanlığını aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalında 1995 te Doçent, 2000’ de profesör oldu. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında görev yapmaktadır.

A  A ASA A     
Yaşamkent Mahallesi 
Çayyolu/Çankaya
0 505 656 2283
E-mail: erhankabasakal@gmail.com  
Yabancı Dil: İngilizce 
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi  10 Nisan 1966
Medeni Durum  Evli
Askerlik Durumu  Yedeksubay-1994 Hakkâri-Yüksekova
Yabancı Dil                  İngilizce
İŞ TECRÜBESİ
2019-    Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı
2015 – Halen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tüberküloz Daire Başkanı
2012 - 2015 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu 
2012 - 2013 Sağlık Hizmet Standartları  
2006 - 2012 Samsun Türk- İş Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği 
2005 - 2016 Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği Eğiticiliği 
1998 - 2005 Samsun Merkez Verem Savaşı Dispanseri Başhekimi Bölge TB 
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Koordinatörlüğü
1998 - 2005 Samsun Merkez Verem Savaş Tüberküloz İl Koordinatörlüğü
1997 - 1998 Rize Verem Savaş Dispanseri Hekimliği
1994 - 1997 Ankara Gölbaşı Sağlık Ocağı Hekimliği
1992- 1994 Sağlık Bakanlığı Malatya-Develi Sağlık Ocağı, Zorunlu Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğü 
EĞİTİM BİLGİLERİ
1984 - 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1978 - 1984 Bursa Erkek Lisesi
1973 - 1978 İlkokul Çanakkale Cevat Paşa İlkokulu Ezine

A  A A 
Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları 
yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında 
pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen, HIV/AIDS Korunma ve 
Eğitim Derneği Başkanlığı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreterliği, Pediatrik 
Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye 
Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu Üyeliği, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında  farklı danışmanlık görevleri de bulunmaktadır. İmmünizasyon, 
İmmünkompremize Hastaların Enfeksiyonları, Pediatrik HIV enfeksiyonları, Fungal 
Enfeksiyonlar ve Mikrobiota ile Probiyotikler temel ilgi alanları olan Dr. Ateş Kara’nın 
240’ın üzerinde yurt dışı yayını ve bu yayınların 1300’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. Bir 
çok kitapda bölüm yazarlığı ve 10 un üzerinde kitap editörlüğü olan Prof. Dr. Ateş Kara 
ayrıca, ülkemizde ilk klinik kullanıma yönelik probiotik ve prebiotik kaynak kitabı olan 
Teoriden Kliniğe Prebiyotikler ve Probiyotikler Kitabı’nın da editörleri arasındadır.

A  A A
1971 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996 
yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001’ de Selçuk Üniversitesi 
Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığını tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı oldu

2001 yılında Konya Sağlık Müdürlüğü, Konya 2 Nolu AÇSAP Merkezi’nde uzman doktor 
olarak göreve başladı. 2002 ile 2003 yılları arasında Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık 
Ocakları Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 - 2005 yılına kadar İl Sağlık Müdürü 
olarak görev yaptıktan sonra  2006 yılında Konya Merkez 1 Nolu AÇSAP Merkezinde 
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Başhekim olarak görev yaptı. 2008-2009 yıllarında Selçuk Üniversitesi Konya Meram Tıp 
Fakültesinde, 2009-2010 yılları arasında da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 
Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014 yılında ise İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür  Yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında ise Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2017 yılında Selçuk Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinde, Fakülte Kurul ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 

 Selçuk Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Anabilim Dalında Doçent 
olarak görev yapmaktayken Ekim 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü görevine atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir.

 A A
İlk , orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu.1983 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık 
eğitimini, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı’nda da yan dal uzmanlık eğitimini bitirdi. 1997 yılında Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına yardımcı doçent  olarak 
atandı. 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı’nda  Doçent, 2005 yılında da 
Profesör ünvanını aldı. 2010 yılında Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümünde misafir profesör olarak çalışan  Prof. Dr. Emine Kocabaş, 2011 
yılından itibaren  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’nda 
Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

A U  S
Prof. Dr. M. Faruk Köse, 1956 yılında Tefenni/Burdur’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 1988 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1998’de Doçent 
oldu. Nisan 2011’de Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal İhtisası’na hak kazandı. 1989-
2011 yılları arasında TCSB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji Klinik Şefi olarak çalıştı.
TCSB’den emekli olup meslek yaşamına İstanbul’da devam eden Dr. Köse; 2011 yılında 
Universal İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra, Liv 
Hospital Ulus’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum direktörü görevi yapmaya başlamıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü olarak 
atanmış olup Liv Hospital Ulus’tan ayrılarak Özel Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde 
iki yıl çalışmıştır.
Halen Acıbadem Atakent Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Direktörü olarak 
görev yapmaktadır.
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Jinekolojik Onkoloji alanında çalıştığı hastanelerde bugüne kadar binlerle ifade edilebilecek 
sayıda kanser cerrahisiyle ülkemizin önde gelen doktorlarından Prof. Dr. M. Faruk Köse, 
dünya literatürüne de onlarca yayın kazandırmıştır.

A  U U
Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
pediatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Zorunlu hizmetini Van SSK Hastanesi’nde yapmış ve 
Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır.  
Daha sonra, 1992 yılından itibaren halen görevli olduğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Pediatri Anabilim Dalı’na başasistan olarak dönmüş ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda 
çalışmaya başlamıştır. 1996 senesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent 
unvanı almıştır. 1997-1998 yılları arasında Glasgow Üniversitesi Pediatrik Epidemiyoloji 
Ünitesi’nde epidemiyoloji alanında çalışmalar yapmıştır. 1999 yılında Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yan dal eğitimine başlamış ve 
2001’de Çocuk Enfeksiyonları Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2003 senesinde Profesör 
unvanı almıştır. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim 
Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. N. Zafer 
Kurugöl’ün ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 200’den fazla eseri vardır. Özellikle 
aşılar ve enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi gibi enfeksiyon hastalıklarının çeşitli 
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl, Çocuk Enfeksiyon 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi başkanıdır.

A A A
Dr. Alireza Mafi is a medical doctor by training with a master degree in Public Health 
(MPH). He has graduated with honors from the second cohort of WHO’s training on 
implementation of International Health Regulations (IHR 2005). He started his professional 
career - as a General Physician - from remote areas of his country, Iran. He continued 
his work as Head of the Health Systems Research Department in Shahr-eKord University 
of Medical Sciences and served as Head of the Medical and Surgical Department for 
nursing and midwifery school at the same time. During this period he joined the public 
health community and was assigned as  the national coordinator of Acute Respiratory 
Tract Infection Control Program in children under 5 (ARI) and manager of a national pilot 
project for integrating various public health programs in the Primary Health Care system 
of the country. .  He engaged with local communities and conducted ethnographic studies 
on ARI among seven different ethnic groups, implemented the Basic Minimum Needs 
Initiative (BMN) in rural areas and Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) 
among others. All has brought to him the experience of working with the communities on 
the ground for transforming the real health needs to felt needs among the populations

After receiving his MPH degree, he led the Occupational and Public Health Services of the 
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ministry of petroleum where he developed an occupational health surveillance system.

In 2001 he joined the World Health Organization (WHO) Country Office as a Medical 
Officer for Disease Control. In 2009 he joined the WHO HQ in Geneva, Switzerland as 
the Executive Officer for the Global Health Workforce Alliance (GHWA). It was in the 
same year that he moved to the WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) 
as a Medical Officer for Coordination and Response in the Pandemic and Epidemic 
Diseases (PED). He has lead numerous assessment missions on the capacities of the 
countries in the Eastern Mediterranean Region of WHO (22 countries) to respond to 
epidemic and pandemic prone infections such as influenza, Ebola and MERS-CoV. He 
has also developed and implemented scientific consultations, training workshops and 
inter-country meetings to transfer the new disease specific knowledge to the program 
managers.

As a member of WHO’s AMR Technical Advisory Group (TAG) he developed the Global 
Action Plan on AMR as well as the Global AMR Surveillance System (GLASS).  He has 
established the AMR Unit and program in WHO EMRO. He also managed the endorsement 
of a resolution on AMR for the first time in the WHO EMRO Regional Committee held in 
October 2017.

In June 2018 Dr Mafi Joined Sanofi Pasteur as a Disease Expert for Africa, Middle-
East and Eurasia Region. His primary responsibility is to position influenza immunization 
policies and programs at the heart of Public-Private Partnerships at the national level. 
He is a member of Vaccine Confidence Initiative, Global Influenza Community and 
Antimicrobial Resistance Task Force in Sanofi Pasteur.

He has authored and co-authored several articles in WHO publications and prominent 
peer reviewed journals and has served as a reviewer in the field of influenza and AMR.

 A A
Prof. Dr. Işıl MARAL,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu (1991)
Halk Sağlığı Uzmanlığı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-1997)
Halk Sağlığı Doçentliği,  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002)
Halk Sağlığı Profesörü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)
Mikrobiyoloji Doktorası (PhD), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2009)
İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Aşı ile önlebilir 
hastalıklar şubesi, Halk Sağlığı Laboratuvarlarından ve araştırma biriminden sorumlu 
(2012-2013)
Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi
İstanbul Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurul Üyesi
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Sağlık Bakanlığı Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurul Üyesi
Sağlık Bakanlığı Kızamık Doğrulama kurul Üyesi
Ulusal ve uluslararası pek çok projede görev aldı. 
Ulusal ve uluslararası yayımlanmış pek çok makalesi (SCI kapsamında 30’un üzerinde) 
vardır.
Tez danışmanlığı sayısı 19.
Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim 
üyesi ve anabilim dalı başkanıdır.

A A A A  
Doç. Dr. Eda KARADAĞ ÖNCEL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında ihtisasını 2010 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
tamamladı. 2010-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal ihtisasını tamamladı. 2013-2017 yılları 
arasında aynı hastanede Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.
2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM’da Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladı, 2018 Nisan ayında doçent doktor ünvanını 
aldı. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD’da Epidemiyoloji yüksek lisansını 2019 
yılında tamamladı. 2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik 
SUAM Çocuk Enfeksiyon Kliniği Eğitim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Dr. Öncel’in 54’ü uluslararası indekslerde olmak üzere 100’ün üzerinde bilimsel makalesi 
bulunmaktadır. Atıf sayısı 475 ve h-endeksi 12’dir.
Evli ve bir kız annesidir.  

S A 
13 yıldır bilim, sağlık ve teknoloji haberciliği yapan Esra Öz, Türkiye’deki ilk sağlık blog 
yazarlarından biridir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji ve Anadolu Üniversitesi 
Radyo TV Programcılığı bölümlerini bitirdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümünde yüksek lisans yaptı. Farklı dergi ve sitelerde yayın yönetmenliği 
ve editörlük görevleri yürüttü. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarının kurulumu ve 
yönetiminde danışmanlık yaptı. Farklı AB projelerinde kıdemli iletişim koordinatörü olarak 
görev aldı, medya çalıştayları düzenledi. Bu zamana kadar 10 kez basın ödülü aldı.
Kokuyla Keşfet, Sağlık Haberlerine Farklı Bakış ve Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde (1)- 
Sağlıklı Beslenmenin Gizemli İpuçları isimli üç kitap yazdı. Ayrıca Sağlık Okuryazarlığı, 
Adli Koku ve Çocukları Sanal Dünyada(N) Koruma Kılavuzu kitaplarında bölümleri 
bulunuyor. CNNTÜRK.com, Digital Age ve Medikal News dergilerinde köşe yazıyor. Koru 
Şirketler Grubu Kurumsal İletişim ve Eğitim Yöneticisi olarak çalışıyor. Sağlık iletişimi, 
sağlık, bilim ve medya okuryazarlığı, dijital sağlık ve etkili iletişim alanlarında eğitimler 
ve projelere imza atmaya devam ediyor. Sağlık Haberciliğine Doğru Bakış | Esra Öz 
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| TEDxBahcesehirUniversity https://www.youtube.com/watch?v=48h_900ykyQ Fark Et, 
Fark Yarat | Esra ÖZ | TEDxYouth@ATA https://www.youtube.com/watch?v=w7IslMFMxbk

A   
TED Ankara Koleji’ nden mezun olan Doç. Dr. Lale Özışık Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ nde tıp eğitimini tamamlamıştır. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda tamamladıktan sonra devlet 
hizmet yükümlülüğü kapsamında, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 
Dahiliye Kliniği’ nde görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı’ nda çalışmaktadır. 2016 
yılında yardımcı doçent, 2017 yılında doçent ünvanını almıştır. Doç. Dr Lale Özışık aynı 
zamanda Tıp Eğitimi yüksek lisans derecesine sahiptir.
Akut organ yetmezlikleri ve kronik hastalıklara sahip olan hastaların akut dekompanzasyon 
sebebiyle yatırıldığı Akut Bakım Servis konsültanlığı ve Acil Servis İç Hastalıkları 
konsültanlığı yapmaktadır. Akut bakım, erişkin aşılama ve tıp eğitimi özel ilgi alanlarıdır. 
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin 
Bağışıklama Çalışma Grubu üyeleri ile birlikte Ulusal Bağışıklama Kılavuzu’ nun 
oluşturulmasında görev almıştır. Avrupa İç Hastalıkları Derneği, Erişkin Aşılama Çalışma 
Grubu’ nun aktif bir üyesidir. Doç. Dr. Lale Özışık,  Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü 
yönetim kurulu üyesi ve Aşı Çalışmaları Anabilimdalı öğretim üyesidir. 

AS  S
Dr. Yasemin Ozsurekci received her M.D. degree in Medical Faculty from Ankara University 
in 2003 and pediatrician and pediatric infectious diseases specialist degrees in Medical 
Faculty from Hacettepe University in 2009 and 2013, respectively.
During her pediatric residancy education, she worked on neonatal medicine and 
immunology in Harvard Medical School as an observer in 2007 and 2009, respectively. 
During her infectious diseases fellowship education, she worked on the vaccine clinical 
trials and multi-drug resistant gram-negative bacterial infections, as well. She works as 
an assistant professor in the Department of Pediatric Infectious Diseases of Hacettepe 
University Medical Faculty since beginning of 2018. In addition to her clinical research, 
she is still a continuing student in Ph.D programme of Molecular Biology and Genetics in 
Bilkent University.

A  S
1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirerek İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1988 yılında tıp doktoru ünvanını aldı. 
1988-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalında tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalıştı ve 1993 yılında Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Ocak 1994’te İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
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ve Hastalıkları  Anabilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Alerji ve Klinik İmmunoloji 
Bilim Dalı’nda uzman olarak göreve başladı. 2000 yılında Pediatri Doçenti ve 4 Nisan 
2007’de Pediatri Profesörü ünvanlarına hak kazandı. 2006 yılından beri İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji Bilim Dalı başkanlık görevini 
sürdürmektedir. Kendisinin 100’ün üzerinde Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. 
Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

S  
Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, Tıp Eğitimini Ankara 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde 1987  yılında tamamlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,da Araştırma Görevlisi 
olarak ihtisasa başlamıştır. Aynı Anabilim Dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan 
sonra uzman olarak göreve başlamış,1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında  Doçent 
,2003 yılında da  Profesör ünvanlarını almış ve 2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı 
Başkanlığı yapmıştır. 1999 yılında  Tufts University, New England Medical Center, Boston/
MA’da Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Research Fellow (Araştırma Asistanı)
olarak çalışmıştır. Halen kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev 
yapmakta ve bu konuda araştırmalarını sürdürmektedir. Ayrıca bağışıklama ve özellikle 
erişkin aşılması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD bünyesinde “Erişkin Aşı” merkezi 
kurmuştur. 2013 yılında KLİMİK derneği alt grubu olarak  Erişkin Bağışıklama Çalışma 
Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca; Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Etik Komite (2005-2007),Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve 
Akreditasyon  Ofisi (GÜADEK) –Kurucu(2005-2007)
Gazi  Üniversitesi-Avrupa Üniversiteler Birliği ve Bolonya Süreci-Kurucusu(2005-2007) ve  
Febril Nötropeni Derneği- Genel Sekreteri (2005-2011) yürütmüş olduğu diğer görevlerdir.
Yabancı dili İngilizce olup ,evli , 1 çocuk annesidir.
İlgi alanları: Yoga, yelken, sinema ve edebiyattır

 U USU A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü’nü ve Onkoloji Hastanesi 
Başhekim Yardımcılığını yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Kurul 
Üyesidir. Akademik ilgi alanı erişkin aşılaması, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme süreçleri 
ve kronik hastalık yönetimidir. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ni temsilen ulusal 
erişkin bağışıklama farkındalık ve rehber geliştirme çalışmalarına katılmaktadır, Global 
İnfluenza Hastane Sürveyans Projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Erişkin Aşı Çalışma Grubu (ADVICE) üyesidir.
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ASA  
Prof. Dr. Hasan Tezer
İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasına başladı ve 2003’de Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı’nda Yandal İhtisasını tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğü’nü yapmak üzere 
Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapıldı. Nisan 2010’da 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na öğretim üyesi oldu. Halen 
burada çalışmaya devam etmektedir. Febril Nötropeni, Çocuklarda Bağışıklama, Hastane 
Enfeksiyonları ve Zoonotik Hastalıklar özel ilgilendiği alanlar arasındadır. Bu konularla ilgili 
Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 200 üzerinde bilimsel yayını bulunmaktadır. 
Uluslar arası ve Ulusal Dergilerde Editörlük görevi bulunmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı 
Aşı Danışma Bilim Kurulu, Türkiye Sağlık Bakanlığı Aşı Yan Etki Bilim Kurulu, Türkiye Sağlık 
Bakanlığı Zoonotik Hastalıklar, Tularemi Kızamık ve Polio Ulusal İzleme Bilim Kurulu’nda yer 
almaktadır. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Bilim Kurulu ve Koordinatör 
üyeliği bulunmaktadır. Bu konuda 6 yıldır Türkiye’de sürekli eğitimler vermektedir. Türkiye 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmaktadır.

 U A  
Türkiye, ABD, Güney Kore, Tayland ile Asya ve Ortadoğu’daki birçok pazarı kapsayan 
geniş uluslararası ve kurumsal deneyim sahibi Turan, ilaç ve aşı sektöründe kıdemli bir 
yöneticidir. İşletme eğitimi de almış bir tıp doktoru olarak global kurumsal fonksiyonlar ve 
ülke/küme yönetimi de dahil, ilaç ve aşı sektörüyle ilgili pek çok konuda 24 yılı aşkın deneyimi 
bulunmaktadır. İlaç endüstrisinde medikal, ruhsat, satış, pazarlama, global ve uzun dönem 
strateji, ülke ve bölge yönetimi fonksiyonlarında görev yapmış olan Turan’ın, Pazara Erişim, 
İş Geliştirme, Teknoloji Transferi Projeleri, Kamu-Özel Ortaklıkları, Ortak Girişimler ve Ulusal 
Aşı Kapasitesi konularında geniş uluslararası tecrübesi bulunmaktadır ve aşı politikalarıyla 
ilgili farklı ülkelerdeki çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak yer almıştır.
Kariyerine Hoechst A.Ş.’de Medikal Danışman olarak başlayan Turan, daha sonra Organon’da 
önce Ürün Müdürü ve ardından da Ulusal Satış Müdürü olarak çalıştı. Sanofi Pasteur bünyesine 
1999 yılında Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmış, ardından 2003 yılında, 
şirketin ABD’deki merkez ofisine Grip Aşıları Global Ürün Grubu Lideri olarak atanmıştır. 4 
yıldan fazla sürdürdüğü bu görevi sırasında şirketin global grip aşıları stratejisini başarıyla 
geliştirerek, Operasyonel ve Stratejik Planların tüm birimler arasında uygulanmasını sağlayan 
Turan, 2007 yılından itibaren şirketin Asya Pasifik İş Birimi’nde görevlendirilmiş, 3 yılı aşkın 
bir süre Güney Kore Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bu görevi sırasında EUCCK (Avrupa 
Topluluğu ve Güney Kore Ticaret Odası) İlaç Sektörü Başkan Yardımcısı olarak 1 yılı aşkın 
süre çalışmıştır. Ardından Tayland/Myanmar/Laos Alt Bölge Genel Müdürü olarak atanmış, 
burada görev yaptığı süre boyunca Sanofi Pasteur’ün Tayland Sağlık Bakanlığı ilaç üretim 
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şirketi GPO ile ortak teşebbüsü olan GPO-MBP aşı üretim şirketinin Yönetim Kurulu 
Direktörlüğü görevini de yürütmüştür. 2014 yılı başında Türkiye - İran Genel Müdürü 
olarak Türkiye’ye dönen Turan, en son olarak Şubat 2017’den itibaren Türkiye, Israil, 
İran, Rusya ve Kazakistan da dahil olmak üzere 14 ülkeyi kapsayan Türkiye-Avrasya 
Bölge Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 U U
Dr. Betül Ulukol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalında öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

Özellikle çocuk sağlığının korunması ve risk altındaki çocukların sorunları ile ilgilenmektedir. 
Bu kapsamda bağışıklama, beslenme, çocuk sağlığının izlemi, çevre sağlığı, çocuğa 
yönelik şiddet ve çocuk koruma sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu ve Aşı İstenmeyen Etkiler Danışma 
Kurulu eski üyesidir. 

S  A
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalında Pediatri ihtisasını 1996 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede Çocuk 
Sağlığı Enstitüsünde Sosyal Pediatri doktorası yaptı. 1999 yılında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Doçenti, 2005 yılında profesörü oldu.  Gelişimsel Pediatri Yan Dal unvanını 
2012 yılında aldı. Çocuk sağlığı izlemi, emzirme danışmanlığı, toplum tabanlı emzirmenin 
desteklenmesi, bebek beslenmesi, besin-mikronutrient destekleri, büyümenin izlemi, 
gelişimin değerlendirilmesi, aşılama, özel durumlarda aşılama, çocuk ihmali ve istismarı 
vakalarının yönetimi ve çocuk çevre sağlığı konuları ile ilgilenmektedir. Halen Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri 
Bilim Dalında çalışmaktadır. 
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S a ye  sa lı  o ulu e le    le a şılaşma e 
aşıla ma u umla ı a l ş  a ı alı la ı

zm  l  sa a alışması

Selma Tosun1, Selda Sayın2, Hülya Özkan Özdemir1 

1 SBÜ İzmir Bozyaka EAH Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
2 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE Birimi İZMİR

a ıla ı e es e le   zm  l ll  m l  Sa lı  zme le  m so umlusu 
sma l l e  alışmamıza a ıla  m o ulla ı  e le e e e le m ze eşe  

e e z.

Amaç: Ülkemizde  ulusal HBV aşılamasına 1998 yılında başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ulusal HBV 
aşılaması kapsamında aşılanmış ve artık sağlık çalışanı adayı olarak eğitim görmekte ya da staj yapmakta 
olan sağlık okulu öğrencilerinin, aşılamanın 21.yılında HBV aşılamaları hakkındaki bilgi düzeylerinin ve 
kendilerinin HBV ile karşılaşma ve aşılanma durumlarına ilişkin farkındalıklarının araştırılmasıdır. 

Yöntem: Etik kurul izni, İzmir valilik makamı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iznini takiben, oluşturulan 
anket formu okullara gönderilip veliler de bilgilendirilip yazılı onamları alındıktan sonra katılmayı kabul eden 
öğrencilere anket uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya yaşları 15-20 arası (1999-2004 doğumlu), 432’si kız (%28), 1138’i erkek(%72)olmak 
üzere toplam 1570 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya İzmir il merkezindeki ve ilçelerdeki  toplam 19 okul  
katılmıştır. Öğrencilerin en çok bildikleri viral hepatit tipi  HBV(%53)dir ve HBV için  en çok bilinen bulaş 
yolu kan yolu olarak (%50) belirtilmiştir, ancak öğrencilerin 534’ü  (%37) bu sorunun yanıtını bilmediklerini 
belirtmiştir. Diğer bulaş yolları hakkındaki bilginin çok yetersiz olduğu saptanmıştır. 
Öğrencilerin sadece %48’i kendisine HBV tetkiki yapıldığını belirtirken, %20’i hiç tetkik yapılmadığını, 
%31’i  ise tetkik yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirtmiştir. HBV tetkik zamanı olarak  %33’ünde staja 
başladıklarında, %13’ünde okula başladıkları yıl, kalanına  diğer sınıflarda  tetkik yapılmış olduğu bildirilmiştir.
HBV tetkik sonuçlarını yazmaları istendiğinde, %25’i tetkik sonucunu bilmediğini, %11’i ise sonucu 
hatırlamadığını belirtmiştir. Yani  öğrencilerin %36’sına HBV açısından tetkik yapılmıştır ama tetkik sonuçları 
hakkında bilgi sahibi değillerdir. Tetkik sonuçlarını bilenlerin oranı ise %40 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin  
%14’ü hiç HBV aşısı yapılmadığını, %41’i aşılandığını, %11’i ailelerinin aşılattığını ifade etmiş; 483 öğrenci 
(%31) ise aşılanıp aşılanmadığını hatırlayamamıştır.
Öğrencilere HBV aşısının ne zaman yapıldığı sorulduğunda da 563 öğrenci (%36)aşılanıp aşılanmadığını 
hatırlayamamış, %22’si sağlık meslek lisesinde aşılandığını belirtmiştir.

Sonuç: Ülkemizde ulusal HBV aşılaması sonrası özellikle çocuk ve adolesanlarda gerek akut gerekse kronik 
HBV enfeksiyonlarında  ciddi bir düşüş gözlenmektedir. Sağlık çalışanı adayı olan ve halen ortaöğretim 
düzeyinde okuyan öğrencilerin teorik olarak tümü bu kapsamda doğumdan itibaren aşılanmıştır. Bununla 
birlikte çalışmamıza katılan öğrenciler aslında  ulusal aşı programı kapsamında HBV için aşılanmış oldukları 
halde; HBV enfeksiyonu, önemi, bulaşma yolları ve kendilerine aşı yapılıp yapılmadığı konusundaki 
farkındalıkları çok düşük bulunmuştur. Kendileri korunuyor olsalar bile meslek hayatları boyunca kronik 
hepatitli hastalarla hiç de seyrek olmayacak şekilde  karşılacakları için öğrencilerin viral hepatitler ve 
özellikle de bulaşma yolları konusunda ek bilgiye ve eğitime ihtiyaçları olduğu sonucuna varılmıştır.
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Ulusal  aşılaması ı  .yılı a sa lı  o ulu 

e le   le a şılaşma u umla ı ı  e 
se o e a le  apel oza ya ı ı ı  e e le lmes  

Selma Tosun1, Selda Sayın2

1 SBÜ İzmir Bozyaka EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE Birimi  İZMİR

Amaç: Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu sağlık çalışanları için önemli mesleki risk 
etkenleri arasında yer almakta olup tüm sağlık çalışanlarının HBV açısından tetkik 
edilmesi, seronegatif bireylerin aşılanması uzun yıllardır Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli 
ilgili kuruluşlar tarafından önerilmektedir. 
Ülkemizde de 1998 yılından beri ulusal aşılama programı ve GBP kapsamında sağlık 
çalışanları HBV açısından ücretsiz olarak aşılanmaktadır. Bu çalışmada ulusal HBV 
aşılamasının 21.yılında, doğumda aşılanmış olan sağlık okulu öğrencilerinin HBV ile 
karşılaşma ve aşılanma durumları ile  ulusal HBV aşılamasının etkinliğinin; ayrıca 
seronegatif öğrencilerin rapel aşıya yanıtlarının  değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Etik kurul iznini takiben SBÜ İzmir Bozyaka EAH’de staj yapmakta olan sağlık 
okulu öğrencilerinin HBV ile karşılaşma ve aşılanma durumları yüzyüze görüşme ile 
öğrenilmiş ve kendilerinde ya da hastane otomasyon sisteminde mevcut tetkik sonuçları 
kaydedilerek değerlendirilmiştir. Çalışma 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 1994-2001 yılları arasında doğmuş olan 85’i erkek olmak üzere toplam 
504 öğrenci katılmıştır. Toplam üç öğrencide (%0.6)HBsAg pozitifliği saptanmış olup, 
üçünün de annesinin HBsAg pozitif olduğu öğrenilmiştir, bir öğrencide izole antiHBcIgG 
pozitifliği saptanmıştır. Öğrencilerin %90’ında antiHBs titreleri koruyucu düzey olan 10 IU/
ml ‘nin üzerinde  saptanmıştır (Tablo 1).
AntiHBs titrelerinin koruyucu düzeyin altında olması durumu, doğum yılı 2001 olan 
öğrencilerde daha fazla sayıda gözlenmiştir. AntiHBs titreleri koruyucu düzeyin altında 
olan öğrencilere tek doz HBV rapeli yapıldıktan 4 veya 6 hafta sonra kan alındığında, iki 
öğrenci dışında tümünde antiHBs titreleri anlamlı şekilde artmış; iki öğrencide üç doz aşı 
tamamlandıktan sonra yanıt elde edilmiştir.
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Tablo 1. Sağlık okulu öğrencilerinin antiHBs titrelerinin yıllara göre dağılımı

Doğum yılları 
AntiHBs titreleri 

Toplam
<9 IU/Ml * > 10 IU/Ml

1994 2 (%6) 32 33
1995 3 (%5) 50 53
1996 0 33 33
1997 1(%2) 49 50
1998 0 80 80
1999 21(%11) 168 189
2000 1(%11) 8 9
2001 23(%41) 33 56
Total 51 (%10) 453 (%90) 504
*Üç	öğrenci	HBsAg	pozitif,	1	öğrencide	izole	antiHBcIgG	pozitif

Tartışma: Ulusal HBV aşılaması ile  dünyanın birçok ülkesinde çok başarılı sonuçlar 
elde edilmektedir. Ülkemiz açısından da aşı programına başlandıktan sonra çocuk ve 
adolesanlarda  gerek akut gerekse kronik HBV olguları çok anlamlı şekilde azalmıştır. Ulusal 
aşı programımız 1998 yılında başlatılırken, 2005-2007 yılları arasında gerçekleştirilen  
catch-up aşılama programıyla daha önceki yıllarda doğmuş olan çocukların da büyük bir 
kısmı  aşılanabilmiştir.
HBV aşılaması sonucu oluşan antikorların zaman içinde azalabildiği hatta tümüyle 
saptanamaz düzeye inebildiği bilinmektedir. Ancak bu kişilerde immün hafıza yeterli 
olduğundan tek doz rapel yapılmasıyla ciddi anamnestik yanıt oluşmaktadır. Çalışmamızda 
sadece üç sağlık okulu öğrencisinde (%0.6) HBsAg pozitifliği saptanırken bir öğrencide 
de izole antiHBcIgG pozitifliği saptanmış olması oldukça sevindiricidir. 
Doğumda veya catch-up program kapsamında aşılanmış çocukların %90’ında antikor 
titrelerinin koruyucu düzeyin üzerine olduğu saptanmıştır. Sadece 2001 doğumlu 
çocuklarda antikor titrelerinin koruyucu düzeyin altında olma oranı daha fazladır. 
Bunun nedeninin de 2000 yılından sonra doğmuş olan çocukların catch-up kampanya 
kapsamında tekrar aşılanmamış olmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bu çocuklara 
tek doz HBV rapeli yapıldıktan sonra yüksek titrelerde antiHBs yanıtlarının (anamnestik 
yanıt) oluşması, bu çocuklarının primer immünizasyonlarının başarılı olduğunu ve bellek 
hücrelerinin yeterli olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak ; ülkemizde ulusal HBV aşılaması son derece başarılıdır, bu başarılı 
uygulama sayesinde çalışma grubumuzda yer alan  doğumda aşılanmış çocukların sağlık 
okulu öğrencisi, yani sağlık çalışanı adayı olma aşamasında  HBV enfeksiyonundan 
korunmaları sağlanmıştır. 
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S a ye  sa lı  o ulu e le  A   le a şılaşma e 
aşıla ma u umla ı a l ş  a ı alı la ı

zm  l  sa a alışması

Selma Tosun1, Selda Sayın2, Hülya Özkan Özdemir1

1 SBÜ İzmir Bozyaka EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE Birimi İZMİR

*Katkıları ve destekleri için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu İsmail Bingöl’e, çalışma-
mıza katılan tüm okulların eğiticilerine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Amaç: Ülkemizde öncelikle yenidoğan bebeklerin ve ayrıca risk gruplarının aşılanmasını hedef-
leyen ulusal HBV aşılamasına 1998 yılında, bebeklerin  ve bazı riskli sağlık çalışanlarının HAV 
aşılamasına da 2013 yılında  başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ulusal HBV aşılaması kapsa-
mında aşılanmış ve artık sağlık çalışanı adayı olarak eğitim görmekte ya da staj yapmakta olan 
sağlık okulu öğrencilerinin HAV ve HBV aşılamaları hakkındaki bilgi düzeylerinin ve kendilerinin 
bu virüslerle karşılaşma ve aşılanma durumlarına ilişkin farkındalıklarının araştırılmasıdır. 

Yöntem: Etik kurul izni, İzmir valilik makamı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iznini takiben, oluş-
turulan anket formu okullara gönderilip veliler de bilgilendirilip  yazılı onamları  alındıktan sonra 
katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Soruların içinde viral hepatitlerin bulaşma yolları 
hakkındaki bilgilerini ölçen soruların yanı sıra kendilerine HAV ve HBV tetkiki yapılma durumu, bu 
tetkiklerin sonuçları, bu hastalıklar için aşılanma durumları ve ayrıca diğer aşıyla korunulabilen 
hastalıklara ilişkin aşılanma durumlarını içeren  sorular yer almıştır.

Bulgular: Çalışmaya yaşları 15-20 arası (1999-2004 doğumlu)432’si kız (%28), 1138’i erkek(%72)
olmak üzere toplam 1570 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya İzmir il merkezindeki ve ilçelerdeki  top-
lam 19 okul  katılmıştır. Öğrencilerin %87’si Ege bölgesi doğumlu olup diğerleri göçle diğer şehir-
lerden gelmiştir.
Öğrencilerin bildikleri viral hepatit tipleri sorulduğunda %53’ünün hepatit B, %44’ünün hepatit  A 
ve %42’sinin hepatit C virüslerini bildikleri; hepatit D (%5) ve hepatit E(%2)virüslerinin çok az bi-
lindiği anlaşılmıştır. Hepatit B virüsünün başlıca bulaşma yolları sorulduğunda cevap veren 1429 
öğrencinin yanıtları incelendiğinde  en çok bilinen bulaş yolu kan yolu olarak (%50) belirtilmiştir, 
öğrencilerin 534’ü (%37) ise bu sorunun yanıtını bilmediklerini belirtmiştir. 
Hepatit A açısından tetkik yapılma durumları sorulduğunda 397 öğrenci (%25) HAV için hiç tetkik 
yapılmadığını, 336 öğrenci (%21) yapıldığını, 806 öğrenci ise(%51) tetkik yapılıp yapılmadığını 
bilmediğini belirtmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin sadece beşte birine HAV açısından tetkik yapıl-
dığı öğrenilmiştir.
HAV tetkik sonuçları ile ilgili soruya verilen yanıtlarda yine 332 öğrenci (%21) HAV için tetkik ya-
pılmadığını belirtirken, 834 öğrenci (%53) HAV tetkiki yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirtmiştir. 
Tetkik yapıldığını belirten 48 öğrenci (%3) HAV enfeksiyonunu geçirip bağışıklık kazanmış çıktığı-
nı, 159 öğrenci de (%10) HAV negatif çıkıp aşılandıklarını belirtmiştir. 
Öğrencilere HAV aşısı yapılıp yapılmadığı sorulduğunda 238 öğrenciye (%15) aşı yapıldığı, 350 
öğrenciye (%22) aşı yapılmadığı; 874 öğrencinin ise (%56) hatırlamadıkları öğrenilmiştir.
Eğer HAV aşısı yapıldıysa aşının ne zaman yapıldığı sorulduğunda, 757 öğrenci (%48) hatırlama-
dıklarını belirtirken, 404 öğrenci (%26) aşı yapılmadığını, 78 öğrenci (%5) staj yaptıkları hastane-
de aşılandığını, 200 öğrenci de (%13) ailelerinin aşılattığını söylemiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Dünyada ve ülkemizde HAV epidemiyolojisinde olumlu yönde bir değişim söz 
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konusudur. Bununla ilişkili olarak ülkemizde adolesanlarda ve genç erişkinlerde HAV açısından 
seronegatif bireyler artmaya başlamıştır. HAV aşısı sağlık çalışanları için öncelikli önerilen aşıla-
rın başında yer almamakla birlikte bu epidemiyolojik değişim nedeniyle seronegatif öğrencilerin 
saptanıp aşılanması uygun olacaktır. Çalışmamızda sağlık okulu öğrencilerinin HAV aşılaması 
hakkında farkındalıklarının yetersiz olduğu; gerek tetkik yaptırma, gerekse aşılanma oranları-
nın düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin eğitimleri sırasında bu konuya da özen 
gösterilmesi, hastalığın bulaşma ve korunma yollarının anlatılması  ve seronegatif öğrencilerin 
aşılanmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.
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l em z e olası  ızamı  ep em s e a  yaş 
upla ı ı  s  y se  e a up aşılama a a  yaş 

upla ı ı elemel y z 

Selma Tosun1, Tanju Çelik2, Funda Balaylar1

1 SBÜ İzmir Bozyaka EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 SBÜ İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İZMİR

Amaç : Kızamık, son birkaç yıldır dünya genelinde yol açtığı epidemiler nedeniyle dikkatleri tekrar 
üzerine toplayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada İzmir ilindeki  iki hastaneye son beş 
yıl içinde başvurmuş olan çocuk ve erişkinlere ait kızamık IgG tetkik sonuçlarının incelenmesi ve 
seronegatif olanların yaş gruplarına göre dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: SBÜ İzmir Bozyaka EAH Hastanesi’nde ve SBÜ Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH lerinde 2013-2018 yılları arasında yapılan Kızamık IgG tetkik sonuçları otomasyon 
sistemindeki kayıtlardan çıkartılmış, mükerrer veriler temizlenerek her hastanın tek verisi 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bozyaka EAH ‘de yapılan, yaşları 17-56 arasında (2001-1962) değişen, toplam 1041 
kişinin tetkik sonuçları incelendiğinde, 829’unda  (%80) kızamık IgG antikorları pozitifken, 
212’sinde  (%20) negatif saptanmıştır. Behçet Uz Çocuk  Hastalıkları ve Cerrahisi EAH’de yapılan 
tetkiklerde  ise, yaşları 0-52 arası toplam 2832 kişiden 360’ında (%13 ) Kızamık IgG negatif olarak 
saptanmıştır.
Her iki hastanede tetkikleri yapılan kişilerin yaş grupları farklılık gösterdiğinden Kızamık IgG 
negatif saptanan kişilerin yaş gruplarına göre dağılımları Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.

Bozyaka EAH’de yapılan tetkiklerde kızamık IgG antikorlarının en yüksek oranda negatif olduğu 
yaş grubu 21-22 yaş grubu (1996-1997 doğumlular) olarak saptanmıştır. Seronegatiflerin %34’ü 
bu yaş grubundadır. Bunu takiben yüksek seronegatiflik saptanan yaş grupları sırasıyla 19-20 yaş 
(1998-1999 doğumlular); 17-18 yaş  (2000-2001 doğumlular) ve 25-30 (1988-1993 doğumlu) yaş 
gruplarıdır.

Tablo	1.	Bozyaka	EAH’de	Kızamık	IgG	negatif	saptanan	kişilerin	yaş	gruplarına	göre	dağılımı

YAŞLAR DOĞUM YILLARI KIZAMIK IGG 
NEGATİF 
OLANLAR

17-18 2001-2000 29 (%14)
19-20 1999-1998 47 (%22)
21-22 1997-1996 73 (%34)
23-24 1995-1994 19 (%9)
25-30 1993-1988 25 (%12)
31-34 1987-1984 12 (%6)
35 + 1983 + 7 (%3)
TOPLAM 218

Behçet Uz Çocuk hastanesinde yapılan tetkiklerde ise, kızamık IgG antikorlarının en yüksek oran-
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da negatif olduğu yaş grubu 25-30 yaş grubu (1988-1993 doğumlular)olup bunu 0 yaş grubu 
(2017 doğumlular) izlemektedir; bu hastanede de yine 19-20 yaş grubu (1998-1999 doğumlular); 
17-18 yaş grubunda (2000-2001 doğumlular) kızamık IgG antikorları anlamlı oranlarda negatif 
saptanmıştır.

Tablo	2.	Behçet	Uz	Çocuk		Hastalıkları	ve	Cerrahisi	EAH’de	Kızamık	IgG	negatif	saptanan	
kişilerin	yaş	gruplarına	göre	dağılımı

YAŞLAR DOĞUM YILLARI KIZAMIK IGG 
NEGATİF 
OLANLAR

0 yaş 2017 57 (%16)
1-12 2010-2007 10(%2.7)
13-16 2002-2006 5(%1.4)
17-18 2001-2000 51(%14)
19-20 1999-1998 55(%15)
21-22 1997-1996 29(%8)
23-24 1995-1994 31(%8.6)
25-30 1993-1988 81(%22.5)
31-34 1987-1984 41(%11)
35 + 1983 + 15(%4)
TOPLAM 360

Sonuç : Kızamık aşısının yaygın uygulanması ile aynı zamanda toplumsal bağışıklık da 
sağlanmaktadır ancak tek doz aşının koruyuculuğu  %100 olmadığından her zaman az sayıda, 
hastalığa duyarlı bir kesim kalmaktadır. Zaman zaman uygulanan catch-up aşı kampanyaları da 
zaten bu amaçla belli gruplara yönelik olarak yapılmaktadır. Çalışmamızda seronegatifliğin ön 
planda olduğu yaş grupları 17-22 yaş (1996-2000 arası)  ve 25-30 yaş (1988-1993 arası) olarak 
belirlenmiştir. Beklenene uygun olarak 1 yaş altı bebeklerin de %16’sında kızamık antikorları 
negatif saptanmıştır. 
Ülkemizde son yapılan catch-up kampanya ile 1980-1991 doğumlu kişilerin aşılanması 
önerilmiştir. Son beş yılı içeren ilimizin iki büyük hastanesinin verileri değerlendirildiğinde, zaten 
1 yaş altı seronegatif bebek sayısının fazla olması beklenen bir bulgu olmakla birlikte 1996-2000 
ve 1993-1988 yaş gruplarında duyarlı bir nüfusun artmakta olduğu dikkat çekicidir. Son catch-
up kampanyamızdaki  1980-1991 doğumlu kişilerin aşılanmasının gerekli olduğu bir kez daha 
görülmekle birlikte, sahada  bu öneriye uyumun fazla yüksek olmadığı gözlenmektedir. Bu verilerin 
ışığında, olası bir salgında azımsanmayacak oranda duyarlı bir kesimi oluşturabilecek olan 
1996-2000 arası doğmuş kişilerin de catch-up kampanyaya dahil edilmesinin ya da olası salgın 
durumunda aşılama önceliğinin bu yaş gruplarına verilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. 
Sonuç olarak;dünya genelinde sorun oluşturmaya başlayan kızamık epidemisiyle ilişkili olarak, 
ülkemizdeki  vakalarda artış söz konusu olursa bu yaş gruplarının aşılama açısından öncelikli 
olarak değerlendirilmesinin anlamlı olacağı,ayrıca bu konuda daha geniş sayıda çok merkezli 
çalışmalar yapmanın anlamlı olacağı kanaatindeyiz.
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