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SUNU PLANI

• Aşı tipleri (Tıbbi-bilimsel)

• Aşı tipleri (Popüler-magazin)

• Covid19 ve aşı çalışmaları

• Popüler yanlışlar

• SSS



KLASİK AŞI TİPLERİ

• 1. Canlı zayıflatılmış aşılar (BCG, kızamık, kızamıkçık, 

kabakulak, su çiçeği, oral polio)

• 2. İnaktive aşılar

– Tam hücre (whole-cell) aşılar (polio, hepatit A, kuduz, 

influenza, boğmaca)

– Fraksiyonel aşılar (Hepatit B, influenza, aselüler boğmaca, 

HPV, şarbon, Difteri, tetanoz, pnömokok, meningokok, Hemophilus 

influenzae tip b (Hib), pnomokok,meningokok)



Aşılar Klasik Yeni

İnaktive Tam Hücre aşılar (polio, hepatit 

A, kuduz, influenza, boğmaca, grip)

RNA

İnaktive Subünit Aşılar (Hepatit B, 

influenza, aselüler boğmaca, HPV, şarbon, 

Difteri, tetanoz, pnömokok, meningokok, 

Hemophilus influenzae tip b (Hib), 

pnomokok, meningokok)

DNA

Zayıflatılmış (Atenüe) (BCG, kızamık, 

kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği, oral 

polio, sarı humma, rota virüs)

Rekombinant vektör 

aşılar (platform temelli) 

(Ebola)

Toksoid (Difteri, tetanoz) T hücre temelli

VLP (HPV)



POPÜLER AŞI TİPLERİ

• 1. Yerli ve milli aşılar 

• 2. Gavur aşılar

• 3. Turistik aşılar



Yerli ve milli aşılar

• TÜSEB kurduk 56 milyon Tl bütçe verdik
• Türkiye Kanser Enstitüsü 

• Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 

• Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

• Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü

• Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü

• Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü 

• Yerli ve milli aşı üretimi yapacağız

– Aşı üretimi için gerekli alt yapı yatırımı 2 milyar 

USD





Gavur aşılar



Maurice Hilleman

• 40’tan fazla aşıyı 

geliştirdi (kızamık, kabakulak, 

Hepatit A, Hepatit B, su çiçeği, menenjit, 

zatürre ve H. İnfluenzae …vb)

• Takvimdeki 14 aşıdan 

8‘ini o icat etti (1919-2005)







Aşılanmayan bireyler

• Doğuştan bağışıklık sistemi hastalığı olan 

çocuklar,

• Kanser vb hastalıkların tedavisi nedeniyle 

bağışıklık sistemi bozulmuş olanlar,

• Ağır beslenme bozukluğu olan çocuklar,

• Sağlık hizmetlerine ulaşamayanlar

• Aşı olmayı red eden kişilerdir.



Turistik Aşılar-Seyahat Aşıları

• Rutin Aşılar

• Sarı Humma (zorunlu)

• Meningokok (zorunlu)

• Tifo

• Kolera

• Hepatit A

• Kuduz

• Japon Ensefaliti

• Kene kaynaklı ensefalit



AŞI İÇERİKLERİ

• Aktif içerik (immünojen)

• Adjuvan (alüminyum tuzları, alüminyum hidroksit, alüminyum fosfat 

veya potasyum alüminyum sülfat, squalene, MF59, monofosforil lipit, 

lipozom, virozom, flagellin, TLR agonistleri, sitokin)

• Koruyucu (Tiyomersal, 2-fenoksietanol)

• Antibiyotikler (neomisin, polimiksin B, gentamisin ve kanamisin)

• Stabilize ediciler (Jelatin, şekerler, aminoasitler,proteinler)

• Üretim sürecinden artıklar (hücre kültürü artıkları, 

antibiyotikler, inaktivasyon artıkları, istenmeyen etkenler-vektörler)



Covid 19 aşısından neler bekliyoruz?
- Hastanelere yatışı azaltmayı

- Eğitimin aksamamasını

- Tedavi giderlerini azaltmayı

- Ölümleri durdurmayı

- Sosyal ve ekonomik gelişmeyi

- Toplumsal bağışıklık (“Herd” immünite) sağlamayı



İyi bir covid19 aşısı nasıl olmalı?

• Etkili

Aşı işe yarıyor mu ?                                      

Biyolojik olarak etkili 

mi?

Antikor titresindeki artış

T hücre repertuvarında 

artış

• Etkin

Aşı insanlara yardımcı 

oluyor mu? 

Toplumda işe yarıyor mu?

Hastalığa karşı koruma 

sağlıyor mu?



Popüler yanlış-1: CoVID19 için 
aşı bulunamaz

• Çünkü MERS aşısı bulunamadı

• Aşı geliştirmek 2-10 yıl alır





Nature Rev Immunol 2010;10: 787



YZ (AI)

in silico immunology



in silico



ANN (YSA) ve SVM (DVM) 



in silico aşı yapılandırma

• Yaygın kullanılan teknikler
– İstatistiksel (Motif ve Matriks)

– YZ: AI

• Kalıp tanıma algoritmaları
– ATGGTRDAR Epitope

– LMRGTCAAY Non-epitope

– RTTGTRAWR Epitope

– EMGGTCAAY Non-epitope

– ATGGTRKAR Epitope

– GTCVGYATT Epitope



Immunol Rev 2010;239:197

Sistem Vaksinolojisi

Revers

Vaksinoloji

Immunity 2010;33: 530;Nature Biotech 2007;25: 1361;



Immunity 2010;33: 516







https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
























Faz Çalışma

sayısı

İnaktive DNA RNA Protein

subünit

Viral

vektör

VLP Atenüe

virüs

T hc.

temelli

Faz 1 31 2 2 4 11 10 1 1

Faz1/2 23 7 4 2 5 4 1 -

Faz 2 11 - 1 2 3 5 - -

Faz 3 13 4 - 2 2 4 1 -

Klinik

öncesi

163 16 14 22 55 37 16 2 1

DSÖ- Covid19 aşı adayları listesinin sayısal gösterimi





https://airtable.com/shrSAi6t5WFwqo3GM/tblEzPQS5fnc0FHYR/viwDBH7b6FjmIBX5x?blocks=bipZFzhJ7wHPv7x9z

https://airtable.com/shrSAi6t5WFwqo3GM/tblEzPQS5fnc0FHYR/viwDBH7b6FjmIBX5x?blocks=bipZFzhJ7wHPv7x9z


Klinik değerlendirmedeki 52 aşı adayı listesi 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/


https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/


130 klinik çalışma
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Covid19&term=vaccine&cntry=&state=&city=&dist=

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Covid19&term=vaccine&cntry=&state=&city=&dist


131 çalışmanın durumu
• 1 tanesi çekilmiş

• 36 tanesi faz III









SORU

• 50 milyon doz aşı gelecek (Sinovac)

• Türkiye’nin toplam doz gereksinimi 170 
milyon doz (yaklaşık)

• Aşıda erişilebilirlik/yoksullar/dezavantajlı 
gruplar?

• 1 milyon doz Pfizer/BionTech aşısı geliyor 
kimler için? 



Popüler yanlış-2: Bir doz aşı için 
250.000 köpek balığı öldürülecek



Popüler yanlış-3: aşının -70 
derecede korunması gerekir, 

buzdolabında dayanıksız
Uğur Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada, 
“Aşıyı eksi 70 derecelik bir sıcaklıkta 
taşıyacağız. Daha sonra aynı derecede 
merkezi sitelerde saklanacak. 
Buzdolabında beş gün tutulabilir veya 
buzdolabı ortamında taşınabilir " dedi.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin



SSS
• mRNA aşıları genetiğimizle oynar ve bizde 

mutasyona neden olur mu?

• mRNA aşıları insan genomuna entegre 
olmadan (eklenmeden) sitozol içerisinde 
protein üretimi yapar ve bu proteinler özellikle 
antijen sunan hücreler tarafından T 
hücrelerine sunulur, diğer taraftan çözünür. 
Salınan antijenler B hücreler tarafından 
tanınarak antikor üretimine yol açar



• Genetik aşılar daha çok tarımda GDO’lu ürün 
geliştirmede kullanılmaktadır, insanlarda 
kullanılabilir mi?

• Çıplak DNA aşılarında kullanılan yöntem ve 
insanlarda kullanılan yöntem farklıdır. Burada 
kullanılan viral vektörler ve aşı adayının 
kaplanması veya rekombinan üretimi söz 
konusudur. On binlerce kez biyolojik 
ortamlarda test edilmişlerdir ve zararlı etkileri 
yoktur.



• Bazı kişilerde antikor üretilmiyor ya da 
antikorların vücudumuzda ne kadar kalacağı 
bilinmiyor. Bu durumda aşı olmanın yararı 
nedir?

• Bu nedenledir ki çalışmalarda T hücre yanıtı da 
kontrol ediliyor. COVID-19 hastalığı hücre içi 
enfeksiyondur ve Tip 1 bağışık yanıt önemlidir. 
Antikor yanıtının ne kadar süreceği bilinmiyor. 
Ancak kısa süreli antikor üretimi bile olsa 
antikorları üreten B hücreler bu viral 
antijenleri reseptör güdümlü endositoz yoluyla 
çevreden alırlar ve T hücrelerine sunarlar.T
hücre bağışıklığı uzun sürelidir. 



• Önümüzdeki dönemde aşılar ruhsatlandırılıp 
yaşamımıza girecek mi? Ne kadar sonra?

• 2020 yılı Aralık ayı içerisinde bazı aşıların acil kullanım 
izni verilmesi beklenmektedir. Ocak ayı sonuna kadar 
en az 6 aşı adayının izin alması bekleniyor.

• Hangi aşı daha etkili, Çin aşısı kötü mü? 

• Aşıların hangi ülkede üretildiğinin bir önemi yoktur. 
Önemli olan yayımlanmış bilgilerdir ve yayımlanmamış 
bilgi bilimsel bilgi değildir. Acil Kullanım İzni veya 
Ruhsatlandırma yapan kuruluşlar tüm belgeleri etik ve 
bilimsel ölçülerde incelemek zorundadır. Bağımsız 
bilimsel kuruluşlarca onaylanan aşılar güvenilirdir.



• Aşı ne kadar süre korur?

• Bu aşıların niteliğine, hastalık etkeninin türüne göre değişir. 
Yaşam boyu koruyan aşılar olduğu gibi 5-10 yılda 1 tekrar 
edilmesi gereken aşılar da vardır. Hatta grip virüsü her yıl 
mutasyon geçirdiğinden aşı değişmektedir. COVID-19 aşısının 
ne kadar koruyucu olacağı Faz 4 çalışmalarıyla ortaya 
çıkacaktır. Faz 4 çalışmaları ürün piyasada kullanılmasından 
sonra başlayan bir süreçtir. Bunu yeni üretilen bir araba 
modelinin deneme sürüşü pistinde davranışı ve trafiğe 
çıktığındaki davranış gibi düşünerek anlayabilirsiniz.  Ürün 
ruhsatlanmış olsa bile beklenen yarar görülmediğinde ya da 
hiç beklenmeyen, daha önceki faz çalışmalarda görülmeyen 
yan etkiler olduğunda piyasadan geri çekilir. Ürünün geniş 
kitlelerde etkinliğinin gözlemlendiği faz çalışmasıdır. 



• Risk grupları sıralaması nasıldır? Nasıl olmalıdır?

• Risk gruplarını aşılamak önceliklidir. Bu nedenle 
öncelikli Risk grupları Sağlık Çalışanları ve 65+ yaşlar 
ve de diğer kronik hastalıkları (KOAH, Astım, HT? 
Obezite?) olanlardır.

• Niçin sağlık çalışanları öncelikli, sağlık çalışanları 
olmasa biz daha önce olsak olmaz mı?

• Sağlık hizmetinin tüm toplum kesimlerine 
verilebilmesi sağlık çalışanlarının varlığına bağlıdır. 
Eğer bu alanda insanlar kaybedilir ve sağlık çalışanları 
azalırsa topluma sağlık hizmeti götürülmesi aksar.



• Hızlandırılmış onay nedir? Acil Kullanım izni nedir?

• Yarar/risk değerlendirmeleriyle ürünün faydalarının 
yeterli ve nitelikli sayıda kontrol içeren bilimsel 
verilerin sunulması halinde, ürünün bilinen ve 
potansiyel risklerine rağmen hızlı ruhsatlandırma 
(Acil Kullanım İzni) uygulanabilir. COVID-19 hastalığı 
önemli bir küresel sağlık krizine yol açtığı gibi işsizliği, 
yoksulluğu da derinleştirmektedir, diğer taraftan 
endişeler ve kötü sağlık politikaları uygulamalarıyla 
ötelenen-ertelenen sağlık sorunları önemli bir sorun 
haline geldi. Bu nedenle Acil Kullanım İzni gündeme 
geldi.



• Aşı karşıtlığı uygulamada bir sorun olacak mı?

• Aslında kapitalizme karşı duruş gibi sergilenen bu karşıtlığın 
perde arkasında diğer kapitalist sektörlere yol açma niyetleri 
vardır. Örneğin COVID-19 hastalığında bir hastanın tedavisi, 
toplumda işgücü kaybı ve diğer sorunların neden olduğu 
ekonomik kayıp daha fazladır. Koruyucu hekimlik uygulaması 
olan aşı, en ucuz sağlık yatırımıdır. Örneğin COVID-19  
hastalığının aşı olmama halinde dünya ekonomisinden ilaç-
tedavi yatırımcılarına servet transferi anlamına gelmektedir. 
Aşı karşıtları böylece o şirketlere örtülü bir destek 
sağlamaktadır ve karşılığını da aldıklarına emin olmalısınız. Bu 
grup dışında umut tacirliği yapan tıpta şarlatan olarak 
adlandırılan ve bu yolla halktan para kazananlar da vardır. 



• Aşı bulaşmayı mı önleyecek, yoksa hastalık gelişimini mi?

• Virüsler, bakteriler, yani tüm mikroorganizmalarla 
karşılaşıyoruz. Bulaşma önlenmez, bağışıklık sistemi dirençli 
tutularak hastalık olmaması sağlanır.

• Covid19 aşısında niçin aşı çalışmaları bu kadar hızlı sürdü? 
Eskiden yıllar hatta 10 yıllar alırdı? 

• SARS-CoV-2 virüsü beta koronavirüs ailesinden ve daha önce 
karşılaştığımız SARS ve MERS nedeni olan virüslerle akraba. Bu 
nedenle çalışmalar sıfırdan başlamadı. O dönemlerin 
çalışmalarından elde edilen verilerle zaten preklinik
çalışmalara hızlı başlandı. BT-IT gelişmeleri tüm çalışmalara hız 
kazandırdı. Virüs belirlendikten 8 gün kadar sonra genomu 
bulundu. Eskiden bu bile 1 yıl sürerdi. Çalışmalara katılan 
gönüllülerin kayıtları özel yazılımlarla otomatik olarak sisteme 
giriliyor ve bu değerlendirmeleri istatistik programlar hızla 
yapıyor. Eskiden bu işlerde kağıt-kalem kullanılırdı. Nedeni 
teknolojilerdeki birikim ve gelişmedir. 



• Yoksul veya gelişmekte olan ülkeler aşıya erişemeyecek ve 
zengin ülkeler aşıya erişecek bu adaletsiz değil mi?

• Küresel kriz, ülkelerin sadece kendi içlerinde çözebileceği bir 
sorun değildir. Yoğun nüfus hareketleri ve göçler nedeniyle 
diğer ülkeler korunmazsa toplumsal bağışıklık sağlanamaz. 
DTB ve DSÖ açıklamalarıyla aşılara erişmenin adil ve tüm 
dünyaya yaygın yapılmasını bildirdi. COVAX Platformu bu 
nedenle kuruldu.

• Siz aşı olacak mısınız?

• Elbette, güvenilir olduğu bilimsel kanıtlarla ortaya konmuş, 
belgelendirmesi eksiksiz olan ve bilimsel/etik denetimlerle 
ruhsatlandırılan aşıyı olacağım. 



Bir çocuk ölünce
Boğmacadan
Ya da kızamıktan
Gökte bulut olunca
Yağmur olup düşünce yere
Can vermek için
Çiçeklere
Sorar vurur da camlara
Takır takır
Gerekeni yaptınız mı ?
Yaptınız mı gerekeni ?

Dr. Çağatay GÜLER



Bir çocuk ölünce
Boğmacadan
Ya da kızamıktan
Gökte bulut olunca
Yağmur olup düşünce yere
Can vermek için
Çiçeklere
Sorar vurur da camlara
Takır takır
Gerekeni yaptınız mı ?
Yaptınız mı gerekeni ?

Dr. Çağatay GÜLER

Bir yaşlı ölünce
Covid19 dan hastayken
Ya da vakayken
Yerde toprak olunca
Toz olup savrulunca göğe
Can vermek için
Doğaya
Sorar vurur da camlara
Takır takır
Gerekeni yaptınız mı ?
Yaptınız mı gerekeni ?

Dr. Vedat BULUT (Çağatay GÜLER 
hocama nazire-yanıt)



Sağlıklı ve pandemisiz bir yaşam 
tüm insanlığa…

vbulut@vedatbulut.com


