
ÇOCUKLUK DÖNEMİ
AŞI TAKVİMİ DEĞİŞTİ!

Çocuğunuzun aşılanma durumunu 
aşı takvimi ve aşı kartı üzerinden 

takip ediniz ve aşı uygulama zamanı 
geldiğinde gecikmeksizin aile 

hekiminize başvurunuz.

asi.saglik.gov.tr

asi.saglik.gov.tr

1 Temmuz 2020 itibariyla, eskiden 
ilköğretim 1. ve 8. sınıf öğrencilerine 
okulda uygulanan aşılar artık Aile Sağlığı 
Merkezlerinde yapılacaktır. Ayrıca eskiden 
1. sınıfta uygulanmakta olan aşılar bundan 
sonra 4 yaşına giren (48 aylık) çocuklara 
uygulanacaktır.

Değişikliğe göre hangi yaş grubu ne 
zaman aşılanacak?

Daha önce ilköğretim 1. sınıftaki öğrencilere 
okulda uygulanan KKK aşısı ile DaBT-İPA 
aşısı, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan 
başlamak üzere 48. ayına girmiş tüm 
çocuklara Aile Sağlığı Merkezlerinde 
uygulanacaktır.

Çocuğunuzun aşılanma durumunu Türkiye 
Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi ve aşı 
kartı üzerinden takip ediniz ve aşı uygulama 
zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile 
hekiminize başvurunuz.

Aşı uygulaması yapıldıktan sonra sağlık 
personelinden aşı kartı talep ediniz. 
Çocuğunuza uygulanan her aşının sağlık 
personeli tarafından bu karta işlendiğinden 
emin olunuz. 

Aşılama takvimi ile ilgili detaylı bilgi için arka 
sayfadaki takvime veya https://asi.saglik.
gov.tr adresine bakabilirsiniz.

KKK (Kızamık, Kızamıkçık, 
Kabakulak) Aşısı

Dörtlü karma aşı olarak bilinen 
DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, 
Tetanoz, Çocuk Felci)

Td Aşısı (Tetanoz, Difteri) Aşısı

#AşıHayatKurtarır #AşıGüvenlidir #AşıHaktır

Çocuğum Neden Aşı Olmalı?

Aşı sayesinde çocuklarınız hastalıklara 
karşı bağışıklık kazanır. Oluşan bağışıklama 
genellikle ömür boyu vücutta kalır ve 
hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz 
kılmak için savaşır. Bağışıklama, aşıyla 
önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin 
önlenmesi açısından en önemli toplum 
sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. 

Bu Aşılar Hangi Hastalıklara Karşı 
Koruyucudur?

Aşılama zamanı ve yeri yeniden düzenlenen 
bu aşılar Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, 
Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Çocuk Felci 
hastalıklarına karşı koruma sağlar.



Aşı Takvimindeki Değişikliğin Korona 
Virüsle Bir İlgisi Var mı?

1 Temmuz 2020 tarihinde çocukluk dönemi 
aşılama takviminde yapılan değişikliğin 
COVID-19 Pandemisi dönemi ile bir 
ilişkisi yoktur. Bu dönemde de ebeveynler 
tarafından çocukluk dönemi aşılama 
takvimimize uygun olarak çocukların 
zamanında aşılanmaları sağlanmalıdır.

4 yaşına giren çocuğunuzun KKK 
ve DaBT-İPA aşısı ve 13 yaşındaki 
çocuğunuzun Td aşısı Aile Sağlığı 
Merkezlerinde uygulanacaktır.

COVID-19 Pandemisi Süresince 
Çocuklarımızın Aşılamaları Nasıl 
Sürdürülecek?

COVID-19 pandemisinde günlük hayatlarımız 
kesintiye uğramış olsa da,  bu dönemde de  
çocuklarımızın rutin aşılarını olmaya devam 
etmesi  hayati önem taşımaktadır.

COVID-19 hastası veya onların temaslısı 
çocukların aşılanmasında herhangi bir 
sakınca bulunmamaktadır. Aşılama zamanı 
konusunda aile hekiminizden bilgi alınız.

Aşılama hizmetler sağlık kuruluşlarında, 
COVID-19 Pandemisi dönemi korunma 
önlemlerine uygun şekilde aksatılmadan 
sürdürülmektedir. 

Hep-B          : Hepatit B Aşısı

BCG            : Verem Aşısı

KPA             : Konjuge Pnömokok Aşısı

DaBT-İPA-Hib : Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, 
Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)

OPA             : Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı

Suçiçeği      : Suçiçeği Aşısı

KKK             : Kızamkık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı

Hep-A          : Hepatit A Aşısı

DaBT-İPA      : Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio 
Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)

Td               : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı

R                 : Rapel (Pekiştirme)

Hep-B I II III

BCG I

KPA I II R

DaBT-İPA-Hib I II III R

OPA I II

1Suçiçeği I

KKK I II

2Hep-A I II

DaBT-İPA R

Td R

T.C Sağlık Bakanlığı
Ulusal Çocukluk Dönemi
Aşılama Takvimi (2020)

D
oğ

um
da

1
.A

yı
n 

S
on

u

2
.A

yı
n 

S
on

u

4
.A

yı
n 

S
on

u

6
.A

yı
n 

S
on

u

1
2
.A

yı
n 

S
on

u

1
8
.A

yı
n 

S
on

u

2
4
.A

yı
n 

S
on

u

4
8
.a

y3

1
3
 y

aş

1 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.
2 1 Mart 2011 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.
3 1Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 
48.ayına girmiş olan tüm çocuklara uygulanacaktır.

‘in katkılarıyla hazırlanmıştır.
#AşıHayatKurtarır #AşıGüvenlidir #AşıHaktır

‘in katkılarıyla hazırlanmıştır.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş 
ve halen ilköğretime başlamamış olan 
çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA 
aşısı ise 2020-2021,2021-2022 ve 2022-
2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul 
aşılamaları şekilde uygulanacaktır.

Aşı takvimindeki tüm aşılar ücretsizdir. 
Detaylı bilgi için https://asi.saglik.gov.tr/


