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AŞI OLMAK BİLİMİN VE TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİDİR
 
 1.  Aşılar �nsanlık tar�h�n�n en öneml� buluşlarından b�r�d�r. Daha önce m�lyonlarca �nsanın ölümüne ve sakat 
kalmasına yol açmış olan ç�çek, d�fter�, çocuk felc�, kızamık g�b� hastalıklar aşılar sayes�nde son bulmuştur.

2.  Günümüzde tüm dünyayı etk�s� altına alan Cov�d-19 pandem�s� de y�ne yaygın aşılama �le b�tecekt�r. 
Aşılananlar arasında ağır hastalık geç�rme, yoğun bakım ve ölüm r�sk� sıfıra yakındır. Şu an ülkem�zde ve 
dünyada hastanelerde, yoğun bakımlarda yatanların %95-98’� aşısızlardır.

3.   Cov�d-19 hastalığı yakalananların beşte b�r�nde çok ağır seyretmekte, �y�leşenler�n üçte b�r�nde yaşam boyu 
süren ağır hasarlar bırakmaktadır. Sadece yaşlılar ve ek hastalığı olanlarda değ�l, çocuk, genç ve sağlıklı 
olanlarda da ağır sey�rler ve ölümler görüleb�lmekted�r.

4.  Son aylarda ülkem�zde ve dünyada hak�m olan delta varyantı çok bulaşıcıdır. Bu nedenle aşılanma yanında 
mutlaka maske, mesafe g�b� tedb�rlere özen göster�lmeye devam ed�lmel�d�r.
5.  Türk Tab�pler B�rl�ğ�, tüm uzmanlık dernekler�, ulusal ve uluslarası tüm b�l�msel kuruluşlar    aşıya çağrı 
yapmaktadır.
6.  Aşı karşıtlarının b�l�m dışı �dd�alarına �t�bar ed�lmemel�, halkımızda  tereddütler oluşturmalarına fırsat 
ver�lmemel�d�r.

7.  Aşılar hücre çek�rdeğ�ndek� DNA’mızı ve genet�k yapımızı etk�lemez. Vücudumuza ç�p veya manyet�k alan 
yerleşt�r�lmez. Erkekte ve kadında kısırlık gel�şmez. Bugüne kadar dünyamızda aşı olan m�lyonlarca k�ş� sağlıklı 
çocuk sah�b� olmuştur.

8.  Dünyada kullanımda olan Cov�d-19 aşıları, güvenl�ğ� ve etk�nl�ğ� b�nlerce k�ş� üzer�nde kanıtlandıktan sonra 
bağımsız b�l�msel kuruluşlarca t�t�zl�kle �ncelenm�ş ve ac�l kullanım onayı almışlardır. Büyük salgınlarda ölümler� 
önlemek �ç�n uzun süren ruhsat süreçler� beklenemez.

9.  Aşıların hızla devreye g�rm�ş olması, moleküler b�yoloj� ve genet�k b�l�m�ndek� son yıllardak� gel�şmelere , 
daha öncek� koronav�rüs salgınları neden�yle yapılan çalışmalara bağlıdır.

10.  Halen dünyada 2,5 M�lyar k�ş� aşı olmuş, herhang� b�r c�dd� yan etk� görülmem�şt�r. Aşıdan sonra sıklıkla 
ateş, hals�zl�k, ağrı g�b� geç�c� yan etk�ler görüleb�l�r. Bazı aşı türler�nde gençlerde çok seyrek görülen ve tedav�s� 
mümkün olan haf�f kalp kası �lt�habı g�b� sorunlar �se Cov�d-19 hastalığının yarattığı hasarlar ve ölüm r�sk� �le 
kıyaslanırsa �hmal ed�leb�l�r düzeyded�r.

11.  Gebeler (�lk üç ayı har�ç) , emz�renler, allerj�s�, kanser�, nöroloj�k, romat�zmal , bağışıklık yeters�zl�ğ� vb. her 
türlü hastalığı olanlar güvenle aşı olab�l�rler. C�dd� allerj�k reaks�yon gel�şme �ht�mal�ne karşı yarım saat 
hastanede beklemek gerekl�d�r. Cov�d-19 hastalığı geç�rd�kten en az 1 ay sonra aşı olunab�l�r. Aşının gel�şt�rd�ğ� 
bağışıklık hastalıkla oluşan bağışıklıktan çok daha güçlüdür.

12.  Aşının koruması �k�nc� dozdan 15 gün sonra başlamaktadır. Ülkem�zde �lk �k� doz S�novac aşısı olanlar 
mutlaka üçüncü doz aşı olmalıdır. Dördüncü doz aşıya gerek olup olmadığı konusunda b�l�msel ver�ler yeterl� 
değ�ld�r. Ancak herhang� b�r zararlı etk�s�n�n olmayacağı varsayılmaktadır.

13.  RNA aşısı olan B�ontech daha güçlü olup, �k� dozdan sonra koruyuculuğun 9-12 ay devam ett�ğ� 
düşünülmekted�r.      

14.  Türk Tab�pler B�rl�ğ� (TTB)  ve Türk Kl�n�k M�krob�yoloj� ve İnfeks�yon Hastalıkları Derneğ� (KLİMİK) web 
sayfasında tüm d�ğer sorularınıza ayrıntılı yanıt bulab�l�rs�n�z :  
https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Gu�d=6dc46898-d802-11eb-9450-8a9f7b8c4cda 
https://www.kl�m�k.org.tr/2021/06/17/cov�d-19-as�lar�yla-�lg�l�-cok-sorulan-sorular-ve-yan�tlar�/

15.  Mustafa Kemal Atatürk ‘’ Hayatta en hak�k� mürş�t �l�md�r ‘’ d�yerek, b�ze doğru yolu gösterm�şt�r. Aşı 
tereddütler�n� g�dererek ülkem�zde  % 85 aşılanma oranlarına ulaşalım. Aşı salgını b�t�rmek �ç�n tek çared�r. 
Kend�m�ze, yakınlarımıza ve topluma karşı sorumluluğumuzun gereğ�d�r.


