
Aşılama: aşılarınız tam mı? 2016
basitleştirilmiş  
aşı takvimi

Uygun yaş

BCG (verem aşısı)

Difteri-Tetanos- 
Çocuk felci 

Her 10 
senede bir 

Boğmaca

B tipi Grip hastalığı 
(Haemophilus Influenzae) (HIB) 

Hepatit B 

Pnömokok

Meningokok C

Kızamık-Kabakulak- 
Kızamıkçık 
HPV aşısı  
(Papillomavirus humain) 

Grip Her  
sene

Zona

Doğum
12 ay

4 ay 6 yaş
45 yaş

2 ay 16-18 ay
25 yaş

11 ay
11-13 yaş

14 yaş
65 yaş ve +
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BCG (Verem aşısı) 
Verem aşısı, doğum anından itibaren ve yüksek  
tüberküloz riski taşıyan bazı çocuklarda 15  yaşına 
kadar önerilir. 

Difteri – Tetanos – Çocuk felci
Yetişkinlerde bundan böyle sabit yaşlarda yani  
25 yaş, 45 yaş, 65 yaş ve sonrasında her on yılda bir 
tekrarlanması önerilir.

Boğmaca
Boğmaca aşısı 25 yaşında tekrarlanır. Bu aşı, 6 aylıktan 
küçük, henüz tamamen aşılanamayan bebeklere de 
koruma sağladığından, çocuk sahibi olmayı planla-
yanları özellikle ilgilendirir ; boğmaca aşısının son 
tekrarının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiyse, 
sütten kesilmemiş bebeklerin çevresindekilerin yeni-
den aşılanmaları önerilir. 

Hepatit B 
Anne sütü alan küçük bebeklerin aşılanma yaşı 
2 aylıktan itibaren başlamaktadır. Eğer aşı çocuğun 
birinci yaşına kadar yapılmamış ise 15 yaşına kadar 
yapılabilir (15 yaş dahil). 16 yaşından itibaren sadece 
Hepatit B riski taşıyan kişiler için önerilir.

 “Aşıların tam olması”  
ne anlama gelmektedir?
“Aşıların tam olması”, yaşa ve 
korunmak için gerekli doğru 
aşılama sayısına göre önerilen 
aşıların yaptırılmış olmasıdır. 

Aşılarım “tam” değilse?
Hepsinin yeniden yaptırmaya 
gerek yoktur, aşının bırakıldığı 
aşamada aşıyı tekrar  
olmaya başlamak yeterlidir.  
“Yakalamaktan” bahsedilir.

Pnömokok
Anne sütü alan küçük bebeklerin aşılanma yaşı 
2 aylıktan itibaren başlamaktadır. 24 ayın üzerindeki 
çocuklar için bu aşı özel durumlarda önerilir.

Meningokok C
Aşılama, 12  aylıktan itibaren önerilmektedir ve 
24 yaşına kadar yaptırılabilir (24 yaş dhil).

Kızamık - Kabakulak- Kızamıkçık
Aşılama bütün çocuklar için, 16 ve 18 aylık arası yapı-
lacak bir ikinci dozla birlikte 12 aylıkken önerilmekte-
dir. 1980 yılından itibaren doğanlar için aşının tam 
olması iki dozun da alınmış olması anlamına gelir. 

HPV aşısı Papillomavirus humain (HPV)
Aşılama 11 ile 14 yaş arası genç kızlara önerilir ve 
yaptırmamış olanlar 19 yaşına kadar yaptırabilirler.  

Grip
Aşılamanın, risk taşıyan kişiler, 6 aylıktan itibaren  
çocuklar, hamile kadınlar ve 65 yaş ve üzeri herkes 
için her yıl yapılması önerilir.

Zona
Aşılama 65 ile 74 yaş arası kişilere önerilir.  

 Daha fazla bilgi

Bir sorunuz mu var? Bir öneriye mi ihtiyacınız var?  
Bu konuda doktorunuz, ebeniz veya eczacınıza danışabilirsiniz.

Aşı korunmayı  
ve başkalarının 
korunmasını sağlar.
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