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COVID-19 pandemisi devam etmektedir. Şu ana kadar (6 Eylül 2021) dünyada doğrulanmış 

vaka sayısı 220 milyonu, ölüm sayısı 4,5milyonu geçmiştir. Ülkemizde ise doğrulanmış vaka 

sayısının 6 milyonu, ölüm sayısının da 52 bini geçtiği bildirilmektedir.  

Ülkemizde 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınırlamaların kaldırılması ve tatil aylarında 

hareketliliğin artması sonrasında vaka sayıları ve ölüm sayılarında artış yaşanmaktadır.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşılaştırmalı vefat sayıları tablosu  

 



 

 

 

Onaylanmış günlük milyon kişide Covid19’ a bağlı ölüm oranları 

COVID-19 pandemisi kontrol altına alınana kadar aşılama ile beraber maske, mesafe, hijyen 
uygulamaları ve kapalı alanların havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Bilim insanları 

tarafından yapılan değerlendirmelerde enfeksiyon zincirinin kırılıp pandeminin kontrol altına 

alınabilmesi için hedef nüfusun en az %70-80’inin tam doz aşılanması gerektiği belirtilmektedir. 

Okulların açıldığı, işyerlerinin normal çalışmaya döndüğü, hareketliliğin arttığı, kapalı alanlarda 

yaşamanın ve yakın temasın artacağı sonbahar ve kış aylarına girdiğimiz bu günlerde bu 

sayıların daha da artacağı öngörülmektedir. Ülkemizde son dönemde gözlenen COVID-19 

vakalarının %76’sının delta varyantı olduğu bildirilmektedir. COVID-19 aşılama hızının düşük 

olduğu ülkelerde COVID-19’a bağlı ölüm hızı daha yüksektir.  



 

 

“Türk Yoğun Bakım Derneği”nin Ağustos 2021 de yayınladığı ve Türkiye genelindeki 60 

hastanenin yoğun bakım servislerinde yatan hastalar üzerinden yaptığı çalışma sonucu aşağıda 

görülmektedir. 

Hastaların aşı dağılımı   % 
Hiç aşı olmayan 51,4 
2 doz Sinovac 39,44 
1 doz Biontech 2,3 
3 doz Sinovac 1,9 

2 doz Sinovac-1 doz Biontech 1,1 
2 doz Biontech 0,5 

 

Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde elimizdeki en önemli araç olan AŞILANMA’nın ne kadar 

önemli olduğu açıkça görülmektedir. Bu dönemde elimizden geldiğince hızla ve önerilen 
dozlarda aşılanmamız kendimiz, çevremiz ve toplumsal çıkarlarımız için çok önem taşımaktadır. 

06.08.2021 tarihi itibariyle ülkemizdeki aşılama tablosuna baktığımızda henüz istenen hedefe 

ulaşamadığımız görülmektedir. 50 milyon kişiye en az bir doz, 38,5 milyon kişiye iki doz ve 9 

milyon kişiye de üç doz COVID-19 aşısı yapıldığı Sağlık Bakanlığınca bildirilmiştir. 

 



 

 

5 Eylül 2021 itibariyle hazırlanan aşağıdaki tabloya bakıldığında, Covid 19’a karşı tam olarak 

aşılanmış nüfusumuzun % 45 oranında olduğu görülmektedir.

 

Ülkemizde uygulanan COVID-19 aşılarının etkinliği ve güvenliği ile ilgili bilimsel çalışmalar 
değerlendirildiğinde;  

 mRNA aşılarının (Comirnaty / BioNTech), %94,6’lık bir aşı etkinliğine sahip olduğu 
bildirilmektedir.  mRNA aşılarının yan etkileri ile ilgili bir derlemede ciddi bir yan etkiye 
sahip olmadığı, orta şiddetteki lokal yan etkilerden ısı artışı, ağrı, kızarıklık ve şişmenin en 
sık görüldüğü, diğer sistemik yan etkilerden halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, ve 
eklem ağrısının aşılamayı takiben 1-2 gün içinde görüldüğü bildirilmektedir. İkinci dozda 
birinci doza kıyasla sistemik yan etkiler daha fazla görülmektedir. 

 İnaktive COVID-19 aşılarının (CoronaVac / Sinovac), ikinci dozdan sonra vakaları 
önlemede etkinliğinin %83,5 olduğu bildirilmektedir. Lokal ve sistemik yan etkilerinin 
daha az olduğu rapor edilmektedir. Görülen istenmeyen etkilerin çoğunun birinci derece 
ve ilk yedi gün içinde ortaya çıktığı, ölüm ya da ciddi bir istenmeyen etkinin görülmediği 



 

 

bildirilmektedir. En yaygın istenmeyen sistemik etki yorgunluktur. Şili’de 10.2 milyon 
kişiye yapılan tam doz aşılama sonrasında aşının COVID-19 hastalığını önleme 
etkinliğinin %65,9, hastaneye yatışı önlemede etkinliğinin %87,5, yoğun bakım almayı 
önleme etkinliğinin %90,3 ve COVID-19 ile ilişkili ölümleri önlemede %86,3 etkin olduğu 
bildirilmektedir. 

 COVID-19 Beta, Gama ve Delta varyantlarında hastalığa karşı koruma etkinliği; 
Pfizer/BioNTech aşısı %81, CoronaVac (Sinovac) aşısında %40; enfeksiyonlarına karşı 
koruma etkinliği sırasıyla %77 ve %35 olarak rapor edilmiştir. 
 

AŞILARLA İLGİLİ SÖYLENTİLERE YANITLAR 

 Aşılarda bakteriyel bulaşmayı engellemek için organik bir etil-civa bileşiği 

kullanılmaktadır.  Metil-civa vücutta birikerek yüksek dozlarda insanlarda zehir etkisi 

gösterir. Etil-civa ise metil-civa’ya göre çok hızlı vücuttan atıldığı için zehirli dozlara 
ulaşmaz. İnsana zarar vermez. Bilimsel çalışmalar bu madde ile otizm arasında iddia 

edildiği gibi bir ilişki olmadığını göstermiştir. 

 Aşıların etkisini artırıcı (adjuan) olarak alüminyum gibi maddeler 1930’lardan beri 

kullanılmaktadır. Bu maddeler de tıpkı civa bileşikleri gibi doğada çok yaygın olarak 

bulunurlar ve insanlar aşılarda karşılaştıkları adjuanlardan çok daha fazlası ile günlük 

hayat içerisinde karşılaşırlar. Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar aşıların içindeki 
adjuanların insana zarar vermediğini göstermiştir. 

 Tıpta bir yöntemin güvenli olup olmadığına karar verirken o yöntem uygulanmadığında 
neler olacağına da bakılır. Elbette aşılanma çok nadir (kabaca yüz binde bir ile milyonda 

bir arasında bir olasılıkla) ciddi yan etkiye neden olabilir. Ancak aşılanmamak çok daha 

tehlikeli ve zararlıdır. 

 Aşılanma sadece aşılanan kişiyi değil tüm toplumu koruyan bir yöntemdir. Çünkü 

toplumdaki aşılı kişi sayısı çok yüksek olursa hastalık salgın yapamaz; aşılanmayan 

kişiler, aşılanan kişiler sayesinde hastalıktan korunmuş olur (toplum bağışıklığı). Ancak 

aşılanmayan kişi sayısı artarsa, toplum bağışıklığı etkisi azalır ve salgınlar görülür. Bu 

nedenle aşı olma kararı bu tür salgınlarda bireysel bir karar değil, toplum sağlığı için bir 
gerekliliktir. 

 Aşılar toplum sağlığını ilgilendiren ürünler olduğu için aşı uygulamaları bağımsız bilimsel 
kuruluşlar (Dünya Sağlık Örgütü, Uzmanlık Dernekleri, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, 
CDC vb.) ve ulusal sağlık otoriteleri tarafından günü gününe izlenmektedir. Tüm dünyada 

çok titiz çalışan aşı yan etkisi takip sistemleri vardır En ufak bir şüphe oluştuğunda 

bağımsız bilim insanlarından oluşan komisyonlar kurularak araştırılır, bilimsel ortamlarda 

şeffaf bir şekilde paylaşılır, tartışılır ve sonuçlar tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına 

duyurulur. 

 



 

 

SONUÇ OLARAK; 

Bilimsel olarak aşılarla ilgili tartışılacak çok başlık olduğu ve bilim insanları arasında, bilimsel 

ortamlarda tartışıldığı doğrudur. Ancak Hiçbir bilimsel ortamda aşıların gerekli olup olmadığının 

tartışıldığını duyamazsınız. Aşıların çağımızın üretim ilişkileri içinde, kapitalist sistemin işleyişine 

tabi olarak büyük şirketler tarafından üretilmesi, satılması ve kullanılması da aşılara karşı olmak 

için bir gerekçe olmamalıdır. Yapılması gereken, insanların aşı olmaması için değil, tam tersine, 

aşıların gelişmiş-gelişmemiş tüm ülkelere aynı miktarda ve kolaylıkla temin edilmesi, zengin-fakir 

herkese ücretsiz şekilde yapılması için mücadele etmektir. Aşılar bütün insanlık içindir. 

 

UNUTMAYIN 

 COVID-19 aşısı sonrasında PCR veya antijen testleri pozitifleşmez. Antikor testlerinde 
pozitifleşme olabilir. Ancak antikor testleri aşının işe yarayıp yaramadığını göstermek için 

kullanılmazlar. Aşıların sağladığı bağışıklık sadece antikorlara bağlı değildir. Rutin 

testlerle ölçemediğimiz hücre bağışıklığı ve salgılarımızda oluşan antikorlar korunmada 

çok önemli rol oynarlar.  

 Acil kullanım onayı almış aşılar bağışıklık sistemimize virüsü tanıtmak için farklı 

teknolojileri kullanırlar ancak hiçbirinin içerisinde canlı virüs bulunmamaktadır.  

 İki dozda uygulanması gereken Covid-19 aşılarının birinci dozundan sonra gelişen 

koruma yeterli miktarda değildir. Bu yüzden ancak iki dozu tamamladıktan ve ikinci dozun 
üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşının koruyuculuğu tam olarak başlar. 

 Aşılar kısırlık yapmaz.  

 Aşıdan sonraki aylarda, yıllarda gerçekleşecek gebeliklerden doğacak bebekler üzerinde 

hiçbir aşının olumsuz etkisinin olması beklenmez. COVID-19 aşıları gebeliğin başından 

itibaren uygulanabilir. Ancak ilk üç ayda farklı nedenlere bağlı düşükler sıktır ve bu 

dönemde gerçekleşebilecek bir bebek kaybının aşıyla ilişkilendirilmemesi için aşıların 
gebelikten önce veya üçüncü aydan sonra yapılması tercih edilmektedir. 

 Tedavi altındaki hastaların hangi aşıyı ne zaman olmaları gerektiğini kendilerini takip 

eden doktorlarına sormaları önerilir.  

 Alerjik bünyesi olanlar, hatta daha önce herhangi bir maddeye veya ilaca (Penisilin gibi) 

karşı ciddi alerjisi gelişmiş kişiler sağlık kuruluşunda gözetim altında olmak kaydıyla 

BioNTech® aşısı olabilirler. Alerjik yanıt gelişme sıklığı BioNTech® aşısında biraz daha 
yüksek olmakla birlikte tüm aşılarda söz konusu olabilir. Aşılara bağlı ciddi alerjik 

reaksiyonların büyük çoğunluğu ilk dakikalarda ortaya çıktığından aşı olan kişiler sağlık 

kuruluşunu 15-30 dakikadan önce terk etmemelidir.  

 Mevcut aşılar arasında BioNTech® aşısının varyantlara diğer aşılara kıyasla biraz daha 
etkili olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur.  



 

 

 Aşı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü olarak parasetamol içeren ilaçların kullanılması 

aşının etkisini azaltmaz. Aşıya bağlı kol ağrısı, kızarıklık şişlik gibi durumlar ortaya çıkması 
halinde parasetamol içeren bu tür ilaçlar rahatlıkla kullanılabilir. 

 COVID-19 aşılarından sonra kan sulandırıcı kullanmaya gerek yoktur. 

 İnsan hücrelerinde genler hücre çekirdeğinde bulunur ve DNA yapısında bilgilerden 

oluşur. BioNTech® ve benzer teknolojili aşılarda bulunan genetik şifre bileşeni (mRNA) 
bağışıklık sistemini uyaran proteinlerin hücrelerimizde sentezlenmesini sağlarlar. Ancak 

bu şifre (mRNA) hücre çekirdeğine giremez, genlerimize ulaşamaz, genlerimizi 
değiştiremez. 

 mRNA aşılarının etkisi ve koruyuculuk süresi Çin aşısından daha yüksek.  

 Aşılanmak hastalığın bulaşmasını %80 ve yoğun bakıma yatacak şekilde ağır 
geçirmemizi de %95in üstünde engellemektedir. Bununla birlikte aşı olan kimselere de 
çok nadir olsa da virüs bulaşıp hastalık yaratabilir ancak bu kişilerin büyük çoğunluğunda 
hastalık hafif geçmektedir. Aşılı kimseler de aşısızlar kadar olmasa da virüsü bulaştırabilir 
bu nedenle kapalı ortamlarda aşılı olanların mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmeleri 
gerekmektedir. 

*Bu yazının hazırlanmasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, HASUDER, TTB ve KLİMİK 

yayınlarından yaralanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 


