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COVID-19'u tedavi etmek veya 
hastalığın oluşmasını önlemek 
için bir ilaç var mıdır? 
Hastalığın ortaya çıkmasını engellemek üzere 
geliştirilmiş bir ilaç bulunmamaktadır. Hasta 
kişilere ülkemizde hidroksiklorokin ve/veya 
favipravir tedavisi verilmektedir. Ayrıca 
hastanın genel durumuna göre gerekli destek 
tedavisi uygulanmaktadır. 

COVID-19 antibiyotiklerle 
tedavi edilebilir mi?  
Hastalığın etkeni bir virüs türüdür (SARS-CoV-2). 
Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları 
önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. 

COVID-19'dan kimler daha fazla etkilenir? 
Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve diyabet, 
astım, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun 
ağır seyretme riski yüksektir. 

Daha önce hastalığı geçirdim tekrar 
hastalanmam mümkün müdür?  
Evet, hastalığa ait bilimsel veriler hastalığı geçiren kişilerde 
daha sonra hastalığın tekrar geçirilebildiğini göstermektedir. 
Bu nedenle hastalığı geçirmiş kişilerin izolasyon sürelerinden 
sonra maske takarak günlük yaşamlarına devam etmeleri 
gerekmektedir. 



Yakın temaslı olarak 
karantinaya alınan bir kişi ile 
maske takmadan görüştüm. Ne 
yapmalıyım?  
Karantina altındaki bir kişiyle görüştüyseniz 
hastalık semptomları açısından kendinizi takip 
etmeniz gerekir. Görüştüğünüz kişide 
COVID-19 ortaya çıkarsa kendinizi 10 gün 
evde izole ediniz, sizde hastalık semptomları 
ortaya çıkarsa maske takarak en yakın sağlık 
kurumuna gidiniz. 

COVID-19 sivrisinekler ile bulaşır mı?   
COVID-19 hastalığının sivrisinek yoluyla insanlara bulaştığı 
konusunda herhangi bir bilimsel veri veya kanıt 
bulunmamaktadır. Şu ana kadar sivrisinek yoluyla insanlara 
bulaşan bir COVID-19 vakası bildirimi olmamıştır.  

Kargo ile gelen paket veya ürünlerden 
COVID-19 bulaşma riski var mıdır?   
Virüsler cansız ortamlarda kısa süre sonra ölmektedir. Bu 
nedenle mektup veya kargo paketlerinden COVID-19 
bulaşması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve 
ECDC’nin bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu 
virüsü taşıyan kişi ile yakın temastır. Kargoyu getiren kişiyle 
yakın temas edilmemeli, paket alındıktan sonra eller en az 
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. 



Karantina/izolasyon sürem 
ne zaman doluyor?    
Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina 
dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen 
kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda 
biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere 
devam ederler. 
Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom 
gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün 
sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak 
kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden 
sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif 
çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda 
karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir 
şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. 

Korona testi sonucunuz pozitif ise; 
Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde 
tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre 
yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar 
ve 10 gün süre ile izolasyonda kalırsınız. Eğer hastanede 
yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre 
yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon 
süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız. 

Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya 
bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test 
verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile 
izolasyonda kalırsınız. 



Karantinadayken hastaneye 
gitsem cezalı sayılır mıyım?   
Hayır. Sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman 
sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Bu 
başvuru sırasında maskenizi takmalı, diğer 
kişilerle sosyal mesafeyi korumalı ve sizinle 
temas edecek sağlık çalışanlarına 
durumunuzu bildirmelisiniz. Sağlık kuruluşuna 
varsa özel aracınızla gitmeli, yoksa 112 acil 
sağlık ekiplerinden yardım almalısınız. 

İzolasyon sürem dolduktan sonra 
test vermem gerekli mi?  
Hayır. Size önerilen izlem süresi bittikten sonra gündelik 
hayatınıza ve işinize dönebilirsiniz. 

COVID-19 nedeniyle ölmüş bir kişinin 
cenazesine gideceğim. Ölen kişiden 
bana hastalık bulaşır mı?    
COVID-19 hastası öldükten sonra hastalık bulaştırmaz, 
ancak cenaze törenleri kalabalık ortam olduğu için cenazeye 
katılan diğer kişilerden hastalık bulaşabilir. Bu nedenle 
cenazeye katılmanız önerilmez. Çok yakınınız ise cenaze 
töreninin kısa olmasına dikkat ediniz, maske ve sosyal 
mesafe koşullarını sağlayınız. Evinizde kapalı ortamda taziye 
ziyareti kabul etmeyiniz. 
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Aşılama nedir?     
Aşılama, insanları belirli hastalıklara karşı 
korumanın basit, güvenli ve etkili bir yoludur. 
Aşı, belirli enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmak 
için vücudumuzun doğal savunmasını kullanır ve bağışıklık 
sistemimizi güçlendirir. 
Aşılar, bağışıklık sisteminizi antikorlar üretmek için eğitir. 
Fakat aşılar,  yalnızca etkisiz veya zayıflatılmış virüs ya da 
bakteri türlerini içerdiğinden, hastalığa neden olmaz veya 
sizi komplikasyon (yeni bir sorun) riskine sokmazlar. 
Aşıların çoğu enjeksiyonla yapılır, ancak bazıları 
ağızdan (damla şekline) verilir veya burun içine 
püskürtülür. 

Aşılama Neden Önemlidir?   
Aşılama, hastalığı önlemenin ve hayat kurtarmanın güvenli 
ve etkili bir yoludur. Günümüzde difteri, tetanos, boğmaca, 
grip ve kızamık gibi en az 20 hastalığa karşı koruma 
sağlayan aşılar mevcuttur. Bu aşılar her yıl 3 milyon 
civarında hayat kurtarmaktadır. 
Aşı olduğumuzda sadece kendimizi değil çevremizdekileri 
de koruruz. Ciddi derecede hasta olanlar gibi bazı insanlara 
belirli aşıları yaptırmamaları tavsiye edilir. Bu kişiler, aşı olma 
konusunda ve hastalığın yayılmasını azaltmaya yardımcı 
olmak için geri kalanımıza güvenirler. 
Aşılama, COVID-19 salgını sırasında kritik olmaya devam 
ediyor. Pandemi, rutin aşı alan çocukların sayısında bir 
düşüşe neden oldu ve bu da önlenebilir hastalıklar 
nedeniyle, hastalık ve ölümlerde artışa yol açabilir. Dünya 
Sağlık Örgütü, ülkelere, COVID-19'un getirdiği zorluklara 
rağmen temel aşılamanın ve tüm sağlık hizmetlerinin 
devam etmesi konusunda önerilerde bulunmaktadır.  



Aşılar Nasıl Çalışır?      
Aşılar, koruma sağlamak için vücudunuzun doğal 
savunma sistemleri ile çalışarak hastalık kapma 
riskini azaltır. Aşı yaptırdığınızda bağışıklık sisteminiz yanıt 
verir ve virüs veya bakteri gibi istilacı mikropları tanır, 
antikor üretir. Antikorlar, bağışıklık sistemi tarafından 
hastalıklarla savaşmak için doğal olarak üretilen 
proteinlerdir. 
Bu nedenle aşılama, hastalık ortaya 
çıkmadan, vücutta bağışıklık(korunma) 
oluşturmanın güvenli ve akıllı bir yoludur. 
Bağışıklık sistemlerimiz hatırlamak için 
tasarlanmıştır. Bir aşının bir veya daha fazla 
dozuna maruz kaldıktan sonra, tipik olarak bir 
hastalığa karşı yıllarca, on yıllarca ve hatta ömür boyu 
korunmaya devam ederiz. Aşıları bu kadar etkili kılan da 
budur. Aşılar, bir hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi 
etmekten ziyade, ilk etapta hastalanmamızı engeller. 

Aşılar bireyleri ve toplumu nasıl korur?    
Aşılar, virüsleri ve bakterileri tanımak ve bunlarla savaşmak 
için vücudun doğal savunmasını -bağışıklık sistemini- 
eğiterek ve hazırlayarak çalışır. Vücut daha sonra hastalığa 
neden olan patojenlere maruz kalırsa, onları hızla yok 
etmeye hazırdır -bu da hastalığı önler. Bir kişi bir hastalığa 
karşı aşılandığında, enfeksiyon riski de azalır- bu nedenle 
başkalarına bulaşma olasılığı çok daha düşüktür. Bir 
toplumda daha fazla insan aşılandıkça, daha az insan 
savunmasız hale gelir ve mikropların kişiden kişiye geçirme 
olasılığı daha düşüktür. Bir mikrobun, toplumda yayılma 
olasılığının azaltılması, diğer ciddi sağlık koşulları 
nedeniyle aşılanamayanları aşının hedeflediği 
hastalıktan korur. Buna "sürü bağışıklığı" denir. 



Sürü bağışıklığı nedir?      
"Sürü bağışıklığı", nüfusun yüksek bir yüzdesi 
aşılandığında ortaya çıkar ve enfekte olabilecek çok fazla 
insan olmadığı için bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
zorlaştırır. Ancak sürü bağışıklığı yalnızca çoğu insan 
aşılanırsa işe yarar. Ayrıca sürü bağışıklığı aşı ile önlenebilir 
tüm hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Örneğin tetanoz, 
diğer insanlardan değil çevredeki bakterilerden bulaşır, bu 
nedenle toplumun geri kalanının çoğu aşılansa bile, 
aşılanmayanlar hastalıktan korunamaz. 



Neden aşı olmalıyım?     
Aşıların bulunmasıyla kişilerin bağışıklık 
sistemlerinde bazı bulaşıcı hastalıklara karşı dirençleri 
gelişmiştir. Aşı ile önlenebilir hastalıklar tehlikeli olabilir, bu 
hastalıklar sakatlık ya da ölümle de sonuçlanabilir. Aşılar, 
çocuğunuzun ve sizin hastalığa karşı bağışıklığını güvenli bir 
şekilde geliştirmelerine yardımcı olmak için vücudun doğal 
savunma sistemleriyle ortak çalışarak enfeksiyona 
yakalanma riskini azaltır. 
Bakteriler veya virüsler gibi mikroplar vücudu 
girdiğinde, vücudumuzdaki hücrelere ve 
organlara saldırır ve çoğalırlar. Bu istila 
enfeksiyon olarak adlandırılır. Vücudumuzda 
bağışıklık sistemi enfeksiyonla savaşmak 
zorundadır. Enfeksiyonla savaştıktan sonra, vücudun 
gelecekte bu hastalığı tanımasına ve savaşmasına yardımcı 
olan bir grup hücre vardır. Bu hücrelerden bazıları "antikor" 
denen koruyucu madde üretir, bir kısmı ise vücuda giren ve 
çoğalan mikropları doğrudan yok eder. 
Aşılar, bir enfeksiyonu taklit ederek bağışıklık geliştirmeye 
yardımcı olur, ancak bu "taklit" enfeksiyon hastalığa neden 
olmaz. Bunun yerine, bağışıklık sisteminin gerçek bir 
enfeksiyon oluştuğunda aynı tepkiyi geliştirmesine neden 
olur, böylece vücut gelecekte aşıyla önlenebilir hastalığı 
tanıyabilir ve savaşabilir. Bazen, bir aşı yapıldıktan sonra, 
taklit enfeksiyon ateş gibi küçük belirtilere neden olabilir. Bu 
gibi küçük belirtiler normaldir ve vücut bağışıklığını 
geliştiriyor demektir. Bağışıklama sayesinde dünyada her yıl 
2-3 milyon ölüm önlenmektedir. 



Hangi hastalıklar aşı ile önlenir?       
Aşılar, aşağıdakiler dâhil birçok farklı hastalığa 
karşı koruma sağlar: 

Rahim ağzı kanseri, Kolera, Difteri, Hepatit B, Grip,  
Japon ensefaliti, Kızamık, Menenjit, Kabakulak, Boğmaca, 
Akciğer iltihaplanması, Çocuk felci, Kuduz, Rotavirüs, 
Kızamıkçık, Tetanos, Tifo, Suçiçeği, Sarıhumma

Aşılar nasıl geliştirilir ve test edilir?        
En yaygın olarak kullanılan aşılar, uzun zamandan bu yana 
piyasada bulunmaktadır. Milyonlarca insan her yıl bu aşılara 
güvenle ulaşılabilmektedir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, her 
aşının da güvenli olduğundan emin olmak için bir ülkeye 
alınmadan önce kapsamlı ve titiz testlerden geçmesi 
gerekir. 

Süreçler; 
Deneysel bir aşı ilk olarak hayvanlarda test edilerek 
güvenliği ve hastalık önleme potansiyeli değerlendirilir. 
Daha sonra insan klinik deneylerinde üç aşamada test 
edilir: 



Hangi hastalıklar aşı ile önlenir?       
Aşama I'de, aşı güvenliğini değerlendirmek, 
bağışıklık yanıtını doğrulamak ve doğru dozu 
belirlemek için az sayıda gönüllüye verilir. 

Aşama II'de aşının genellikle, bir bağışıklık tepkisi 
oluşturma yeteneklerini daha fazla değerlendirmek için 
herhangi bir yan etki açısından yakından izlenir. Bu sebeple 
yüzlerce gönüllüye verilir.  
Bu aşamada, hastalık sonuçlarına ilişkin veriler de mümkün 
olduğunca toplanır, ancak genellikle aşının hastalık 
üzerindeki etkisinin net bir şekilde görmek için yeterince 
büyük sayılar değildir. Bu aşamadaki katılımcılar, aşının 
hedeflendiği kişilerle aynı özelliklere (yaş ve cinsiyet gibi) 
sahiptir. Bu aşamada, bazı gönüllüler aşı alırken bazıları 
almazlar, bu da aşı ile ilgili karşılaştırma ve sonuçların 
yapılmasına olanak sağlar. 

Aşama III'te aşı, aşama II denemelerinde olduğu gibi, 
bazıları araştırma aşısını alan bazıları almayan binlerce 
gönüllüye verilir. Her iki gruptan gelen veriler, aşının 
korumak için tasarlandığı hastalığa karşı güvenli ve etkili 
olup olmadığını görmek için dikkatlice karşılaştırılır. 
Klinik deneylerin sonuçlarına ulaşıldığında, bir aşının ulusal 
bir aşılama programına dâhil edilebilmesi için etkinlik, 
güvenlik ve üretim incelemeleri dâhil olmak üzere halk 
sağlığı politikasına uygunluk gibi bir dizi adım gereklidir. 
Bir aşının uygulanmasının ardından, en büyük koruyucu 
etki için aşının en iyi nasıl kullanılacağını değerlendirmeye 
devam etmek için, yakından izleme, beklenmedik yan 
etkileri belirlemeye ve daha da fazla insan arasında rutin bir 
kullanım ortamında etkinliği değerlendirmeye devam eder. 



Aşılar ile ilgili hala merak ettiğim 
sorular var. Ne yapmalıyım?        
Aşılarla ilgili sorularınız varsa, doktorunuza danışın. 
Sizin ve aileniz için aşı konusunda, ülkemizdeki 
önerilen aşı takvimi de dâhil olmak üzere bilime dayalı 
tavsiyeler sağlayabilir. 
Aşılar hakkında bilgi almak için internetten arama 
yaparken, yalnızca güvenilir kaynaklara danıştığınızdan 
emin olun. Bunun için Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün web sitelerinden faydalanabilirsiniz. 

Aşılar güvenli midir?         
EVET, aşılar güvenlidir. Ülkemizdeki tüm ruhsatlı aşılar, 
birden fazla aşamada dikkatli bir şekilde test edildikten 
sonra onaylanır ve kullanıma geçtikten sonra da sıklıkla 
yeniden değerlendirilir. Bir aşının istenmeyen bir yan etki 
gösterdiği ile ilgili birçok kaynaktan toplanan tüm veriler 
bilim insanları tarafından değerlendirilmektedir. 
Aşı sonrası istenmeyen etkilerin büyük bir çoğunluğu ağrı 
ve hafif ateş gibi geçici etkilerdir. Ciddi bir yan etkinin 
izlendiği nadir olgular, ivedilikle araştırılmaktadır. 
Aşı ile önlenebilen bir hastalığa bağlı kötü bir sonucun 
ortaya çıkması, aşı ile ortaya çıkmasına göre çok daha 
fazladır. Polio felç, kızamık ensefalit (beyin iltihabı) ve 
körlük, ve bazı aşı ile önlenebilen hastalık ölümle dahi 
sonuçlanabilir. Aşı ile nadiren de olsa ciddi istenmeyen 
etkiler ortaya çıkabilse de, aşılanmanın faydaları, risklerine 
göre çok fazladır ve aşılanma olmadan çok fazla sayıda 
hastalık ve ölüm görülecektir. Zaten ülkemizde aşıların 
istenmeyen etkileri hakkında bir bildirim sistemi vardır ve 
tüm aşılar (yurt dışındakiler dahil) uygulama sonrası da 
yaptıkları yan etkiler bakımından takip edilmektedir. 



Hastalığı geçirmek mi, aşılanmak mı 
daha iyi bağışıklık sağlar?         
Aşılar, hastalığın oluşturacağı bağışıklık sistemini 
benzer şekilde uyararak bağışıklık sağlar, ancak 
hastalık ve hastalığın oluşturacağı muhtemel kötü 
sonuçlar ortaya çıkmaz. Hastalık geçirildiği zaman ise, Hib’e 
bağlı bilişsel sorunlar, kızamıkçığa bağlı doğum kusurları, 
hepatit B’e bağlı karaciğer kanseri ve geçirilen hastalığa 
bağlı ölümler görülebilir. 

Türkiye’de görülmeyen  bir hastalığa karşı 
aşılanmam gerekli mi?          
Aşı ile önlenebilen hastalıklar birçok ülkede aşılama 
hizmetleri nedeniyle az görülmekle beraber, hastalığa yol 
açan virüs ve bakteriler dünyanın farklı bölgelerinde yer 
almaktadır.  
Bu etkenler, kolaylıkla sınırları aşabilir ve aşılanmamış 
kişilere bulaşabilir. 
Aşılanmak için iki temel sebepten birisi kendimizi korumak 
iken diğeri çevremizdekileri korumaktır. Başarılı 
bağışıklama programları toplumun iyiliği için tüm bireylerin 
işbirliğine ihtiyaç duyar. Hastalığın yayılmasının önlenmesi 
için etrafımıza güvenmek yeterli değildir, bizler de 
elimizden geleni yaparak Sağlık Bakanlığı tarafından 
önerilen aşılar ile aşılanmalıyız.  



Bir çocuğa aynı anda birden fazla 
aşı yapılabilir mi?         
Çalışmalar, birden fazla aşının aynı anda 
yapılmasının çocuğun bağışıklık sisteminde herhangi bir 
zararlı etki yaratmadığını göstermiştir. Çocuklar her gün 
bağışıklık sistemlerini harekete geçiren yüzlerce yabancı 
etkenle karşı karşıya gelmektedir. Yemek yemek dahi 
vücuda yeni antijenler ekler, ağız ve burunda çok fazla 
sayıda bakteri yaşamaktadır. Bir çocuk soğuk algınlığında 
aşı ile verilenden çok daha fazla antijenle karşı karşıya kalır. 
Ayrıca birden fazla aşının aynı anda yapılmasının bir 
avantajı da daha az doktora başvurmaktır. Çocuğa difteri, 
tetanoz, boğmaca aşısında olduğu gibi tek seferde aşı 
yapılması daha az enjeksiyon gerektirmekte ve çocuğu 
daha az rahatsız etmektedir. 

Grip aşısı yaptırmalı mıyım?           
Grip dünyada, her yıl 300 bin ile 500 bin arası kişinin 
ölümüne sebep olduğu tahmin edilen ciddi bir hastalıktır.  
Hamile kadınlar, küçük çocuklar, sağlığı kötü olan yaşlılar, 
astım ya da kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olanlarda 
grip ağır seyreder ve ölümler görülebilir. Hamile kadınları 
aşılamanın ayrıca doğacak bebekleri de koruduğunu 
unutmamak gerekir (Dünyada altı aydan küçük bebeklere 
uygulanacak bir grip aşısı bulunmamaktadır). 
Altmış yıldan fazla bir süredir kullanılan mevsimsel grip 
aşısı sezon içerisinde en sık görülen üç farklı türe karşı 
bağışıklık sunar ve hastalığın “ciddi” geçirilmesini ve 
başkalarına bulaşmasını önlemek adına en etkili yöntemdir. 



Aşılar otizm yapar mı?         
Aşılar ve otizm arasında kurulan ilişki 1998 yılında 
yayınlanan ancak sonrasında çalışma yöntemi 
itibariyle hileli ve hatalı olduğu ortaya koyularak 
yayınlandığı derginin geri çektiği bir makale 
üzerine konuşulmuştur. Bu yayın sonrası 
aşılanma düzeylerinde düşüş yaşanmış ve 
takip eden dönemde ciddi salgınlar 
görülmüştür.  
KKK aşısı ile otizm arasında ilişkiyi inceleyen 
çalışmalara milyonlar düzeyinde çocuk katılmış ve bu tür 
yan etkiyi ortaya koyan hiçbir kanıt saptanamamıştır 



COVID-19 
AŞISI 
İLE İLGİLİ 
SIKÇA SORULAN
SORULAR



COVID-19’ un aşısı var mı?      
Evet. Bazı ülkelerin kullanımına izin verdiği 
COVID-19 aşıları mevcuttur. Ülkemizde de T.C. 
Sağlık Bakanlığı tarafından aşı için öncelikli 
gruplar başta olmak üzere randevu ile COVID-19 
aşısı yapılmaktadır. 

Ne tür COVID-19 aşıları geliştirilmektedir? 
Nasıl çalışırlar?       
Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, COVID-19 için 
birçok potansiyel aşı geliştiriyor. Bu aşıların tümü, vücudun 
bağışıklık sistemine; COVID-19'a neden olan virüsü güvenli 
bir şekilde tanımayı ve engellemeyi öğretmek için 
tasarlanmıştır. 
COVID-19 için birkaç farklı aşı türü geliştirilmektedir. Bu 
aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19’a 
neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok 
etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. 

COVID-19 Aşı Türleri:         
1. Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan
 etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar). 
2. Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan
 zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar). 
3. Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19
 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan
 protein bazlı aşılar. 
4. Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün
 RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan
 virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları. 
5. Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein
 üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA
 parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan 
 m-RNA ve DNA aşıları.



COVID-19 aşısı uzun süreli koruma sağlar mı?     
COVID-19 aşılarının uzun vadeli koruma sağlayıp 
sağlamayacağını bilmek için henüz çok erken. Bu soruyu 
cevaplamak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır. Bununla 
birlikte, mevcut verilerin COVID-19'dan kurtulan çoğu 
kişinin yeniden enfeksiyona karşı en azından bir süre 
koruma sağlayan bir bağışıklık geliştirdiğini ortaya koyması 
cesaret vericidir. 
Ancak bu korumanın ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar 
sürdüğünü hala öğreniyoruz. Şu anda test edilen veya 
gözden geçirilen COVID-19 aşılarının birçoğu iki doz 
şeklinde uygulanmaktadır. 

Kişisel hayatımızda yeterli hijyen 
sağlandığında, hala aşılanmaya gerek 
var mıdır?        
Evet vardır. Hijyen, temiz su ve yeterli ve dengeli beslenme 
bulaşıcı hastalıkları önlemek için her zaman yeterli değildir; 
aşılar bu sebeple gereklidir. Aşı ile önlenebilir hastalıklardan 
bazıları su ile bulaşabilir. Ancak tamamı hava yolu, dışkı ile 
temas ya da kişilerin birbirleri ile temasları ile 
bulaşabilmektedir. Ayrıca istenen seviyede aşılanma düzeyi 
ya da “sürü bağışıklığı” sağlanamaz ise, aşılanma ile 
önlenen hastalıklar yeniden ortaya çıkabilir. İyi hijyen 
uygulamaları ve temiz su bulaşıcı hastalıklardan korunma 
adına yardımcı olsa da, bir çok bulaşıcı hastalık ne kadar 
temiz olunursa olunsun yine de toplumda yayılabilir. Eğer 
kişiler aşılanmazsa, boğmaca, polio ve kızamık gibi sık 
görülmeyen hastalıklar, hızla yeniden ortaya çıkabilir.  



COVID-19 aşılarının güvenli olup 
olmadığını nasıl anlayacağız?      
Tüm aşılar gibi, COVID-19 aşıları da on binlerce insanı 
içeren çalışmalar da dâhil olmak üzere titiz, çok aşamalı 
denemelerden geçiyor. COVID-19 için yüksek risk altındaki 
kişileri içeren bu denemeler, yaygın yan etkileri veya diğer 
güvenilirlik endişelerini belirlemek için tasarlanmıştır. 
Denemelerin sonuçları ortaya çıktığında, düzenleyici 
kurumlar aşının güvenli olduğundan emin olmak için 
verileri gözden geçirir. Aşı, yalnızca düzenleyicileri 
tarafından, aşının güvenli ve etkili olduğundan emin 
olunduğunda piyasaya sürülür. COVID-19 aşısı 
uygulandıktan sonra, beklenmedik yan etkileri belirlemek 
için izlenecektir. 

Bu kadar hızlı bir şekilde güvenli bir aşı 
geliştirmek nasıl mümkün olabilir?         
COVID-19 aşıları tarihteki diğer herhangi bir aşıdan daha 
hızlı geliştirilirken, güvenlik, diğer aşı geliştirmelerinde 
olduğu kadar odak noktasıydı. Bilim adamları, küresel acil 
durum nedeniyle COVID-19 aşısı geliştirmeye öncelik verdi. 
Şu anda düzenleyici kurumlar tarafından incelenip 
onaylanan aşılar, diğer aşılarla aynı miktarda test ve 
güvenlik sürecinden geçmiştir. Onaylanmış herhangi bir aşı, 
on binlerce insan üzerinde titizlikle test edilmiştir. Genellikle 
bilimsel araştırmalarda yer alan bazı süreçler de aşının 
daha hızlı bir şekilde erişilebilir hale getirilebilmesi için 
hızlandırıldı. Örneğin, deneme katılımcıları çalışma 
kurulurken seçildi, bu nedenle araştırma onaylandığı anda 

başlamaya hazırdılar. 



COVID-19 aşılarının yan etkileri var mı?       
Tüm ilaçlar gibi aşılar da yan etkilere neden olabilir. Bunların 
çoğu, enjeksiyon yerinde ağrı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi hafif 
ve kısa sürelidir. Çoğu insanda herhangi bir yan etki görülmez. 
Pek çok aşıda, bazı kişilerin bağışıklık sistemleri proteine yanıt 
verdiği için biraz rahatsızlık duyabileceği görülebilir, ancak bu bir 
COVID-19 hastalığı değildir ve aşı size COVID-19 veremez. 

Aşıya alerjik reaksiyon gösterme 
olasılığım nedir?          
Bu aşıların yeni aşılar olduğu göz önüne alındığında, herhangi bir 
bileşenine bazı insanların alerjisi olması mümkündür. Ancak bu, 
aşının uygulanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktır. 
Aşıyı yapan sağlık çalışanları, alerjik reaksiyonlara ve diğer yan 
etkilere karşı müdahaleye hazırdır. 

Uzun vadeli yan etkilerin olmayacağını 
nereden biliyoruz?           
Aşı yan etkilerinin çoğu, aylar veya yıllar sonra değil, aşının 
alınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Bir aşı 
lisanslandıktan (onaylandıktan) sonra, bilim adamları ve devlet 
kurumları milyonda bir kişiyi etkileyebilecek olanlar gibi nadir yan 
etkileri belirlemek için güvenliğini izlemeye devam eder. Bu 
izleme çabaları, aynı zamanda, klinik araştırmalara dâhil 
edilmemiş olabilecek belirli tıbbi sorunları olan kişiler veya hamile 
kadınlar da dahil olmak üzere özellikle savunmasız kişilere 
odaklanmaktadır. Sağlık çalışanları, olumsuz olayları belirlemek 
ve rapor etmek için eğitilir. Altta yatan sağlık sorunları olan kişiler, 
aşılar yayıldıkça özellikle yakından izlenebilir. 
Belirli bir grup insanın bir aşıdan olumsuz etkilenebileceğinden 
şüphelenmek için herhangi bir neden varsa, yetkililer aşının aynı 
duruma sahip kişilere verilmesine izin verilmeden önce daha fazla 
araştırma yapılmasını isteyebilir. 



RNA veya DNA aşıları DNA'mı 
değiştirebilir mi?       
Bu aşılar genlerinizi değiştiremez. Vücudunuzun hücresel 
mekanizmasına bir protein yapmak için talimatlar veren ve 
daha sonra vücudunuzun bağışıklık tepkisini tetikleyen 
küçük bir genetik kod parçası içerirler. Enjekte edilen RNA 
veya DNA çok hızlı bir şekilde parçalanır ve hücrelerinizin 
kendi kromozomlarınızı barındıran kısmına girmez, bu 
nedenle genlerinizi değiştiremez. Geliştirme aşamasındaki 
diğer DNA aşıları (influenza, HPV ve HIV dahil) hayvanlar 
ve insanlarda kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve güvenli 
olduğu gösterilmiştir.  

Aşı ne kadar çabuk etki ediyor? 
Ne kadar sürer?           
Bağışıklık sisteminizin bir yanıt oluşturması gerekir, bu 
nedenle genellikle virüsten korunma yaklaşık yedi gün 
sonra başlar. İki doz halinde verilmesi gereken aşılarda bu, 
ikinci dozdan yaklaşık bir hafta sonra aşının tam 
korumasından yararlanmanız anlamına gelir. Korumanın ne 
kadar süreceğini henüz kesin olarak bilmiyoruz. En az 
birkaç ay olması muhtemeldir, ancak tekrar aşılara ihtiyaç 
duyulabilir. Araştırmacılar bunu yakından inceliyor. 



Bir COVID-19 aşısı olursam, yine de 
fiziksel mesafe ve maske gibi başka 
önlemler almam gerekecek mi?            
Evet. Şimdilik, aşılananlar da dâhil olmak üzere herkesin, 
COVID-19'un yayılmasını durdurmak için fiziksel mesafe ve 
maske kullanımı gibi mevcut tüm araçları kullanmaya 
devam etmesi önerilmektedir.  
Bu araçları birlikte kullanmak, COVID-19'un bulaşmasına ve 
yayılmasına karşı mümkün olan en iyi korumayı 
sağlayacaktır. Mevcut aşılar, COVID-19 ile ciddi şekilde 
hastalanmanızı önlemede oldukça etkilidir. Bununla birlikte, 
aşılanan kişinin kendini hasta hissetmeyeceği ancak virüsü 
yine de başkalarına yayabileceği asemptomatik(belirtisiz) 
enfeksiyonu önlemede ne kadar etkili olduklarını henüz 
bilmiyoruz. 

COVID-19 aşıları pandemiyi ne kadar çabuk 
kontrol altına alabilir?           
Aşıyla bile toplum bir gecede normale dönmeyecektir. 
COVID-19 aşılarının pandemiyi ne kadar hızlı kontrol 
edebileceğini bilmiyoruz. Bu, aşı etkinliği düzeyi gibi birçok 
faktöre bağlı olacaktır; aşı ne kadar çabuk üretilirse, aşı 
olan kişi sayısı ne kadar fazla olursa, fiziksel mesafe ve 
maske kullanımı gibi önlemler ne kadar devam ederse 
virüsü kontrol etmek o kadar hızlı olacaktır. Sürü 
bağışıklığına ulaşmak için nüfusun% 60-80'inin virüse karşı 
bağışık olması gerekir. Bugün herkes için yeterli doz aşı 
bulunsa bile, aşı olmak isteyen herkesi aşılamak yine de 
zaman alır. 



COVID-19'a yakalanma riskimin 
düşük olduğunu düşünüyorum veya 
enfekte olursam ciddi geçireceğimi 
düşünmüyorum, bu yüzden aşı olmam 
gerekmiyor mu?             
COVID-19 herkesi hasta yapabilir; her yaştan insanlar ciddi 
şekilde hastalanabilir veya hayatını kaybedebilir. Ayrıca, 
virüsün bulaştığı asemptomatik(belirtisiz) insanlar bulaşıcı 
olabilir ve virüs onlardan başka insanlara bulaşabilir. Bu 
nedenlerden dolayı, aşı yaptırmanın çevrenizdeki insanları, 
özellikle de COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski yüksek 
olan kişileri de koruyabileceğini dikkate almak önemlidir.  

Herkese yetecek kadar COVID-19 aşısı
olacak mı? Değilse, kim daha önce 
aşı olacak?            
COVID-19 aşılarının tedarikinin ilk başta sınırlı 
olması nedeniyle herkes hemen aşı olamamaktadır. 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik sıralamasına 
göre en riskli gruplardan başlanarak aşılamalar 
yapılmaktadır.  
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