
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    
Kendinize ve yakınlarınıza iyi bakın. Aşı yaptırmak koronavirüs salgınını 
önlemek için önemlidir. Korona aşısı hem sizi hemde yakınlarınızı korur. 
Önemsediğiniz için teşekkür ederiz.  
  
Korona aşısı için aşağıdaki adreslerden kayıt olun   

• otanrokotteen.turku.fi   

• jagtarvaccinet.turku.fi  

• myvaccine.turku.fi  
 
arayarak: 02 266 0159 | korona aşısı telefonu Pazartesi-Cuma saat 8-14 hizmet verir  
 
adreste: turku.fi/eterveyspalvelut  

• elektronik randevu eTerveyspalvelussa  

• randevu teklifi o anda aşılama sırasında olan yaş gurubu için geçerlidir  
 
Aşılar hakkında ek bilgiler:   
turku.fi/koronarokotus | turku.fi/sv/coronavaccinationer | turku.fi/en/coronavirusvaccinations  
 
 
 
 
Turku şehrinin youtube-hesabındaki videolar 
https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki/  

 
turkki: https://youtu.be/HNCaUWeZ4LE  
 
 
 

 

Önemsediğini göster. 

 

Aşı yaptır. 
 

 



Sıklıkla koroner aşılar hakkında soruldu 
 

Korona aşıları güvenilirmidir? 

Korona aşılarının birçok ve özelikle titiz araştırma aşamalarından sonra güvenli oldukları 
değerlendirmesi yapılmıştır. Şu an için korona aşısının üreme/çoğalma iktidarını/yeteneğini 
etkilediğine dair tespit yoktur. 

Korona aşısını yaptırmayı ne engelleyebilir? 

Korona aşısının yaptırılmaması çok nadirdir. Eğer aşılamadan hemen sonra ciddi alerjik tepki 
edinirseniz, aynı aşı veya aynı bileşim maddelerini içeren ikinci korona aşısı yapılmaz. 

Eğer korona hastalığı geçirilmişse, aşı yaptırmaya gerek varmı? 

Geçirilmiş korona enfeksiyonu şimdiki bilgilere göre 6 ay süresince koruma sağlar, yani 
hastalık geçirildikten yaklaşık altı ay sonra korona aşısı yaptırılması önerilir. 

Eğer kişi başka bir hastalık geçiriyorsa, aşı yaptırılabilirmi? 

Genelde kişinin başka bir hastalığı olduğu halde normal olarak aşı yaptırabilir. Aşılama 
zamanı hakkında, eğer size ağır-ciddi hastalıktan dolayı, örneğin kanser gibi, ilaç tedavisi 
başlatılacaksa, veya ameliyata ya da başka bir operasyona gidiyorsanız, sizi tedavi eden 
doktorunuzla konuşabilirsiniz. Ateşli hastalık döneminde aşı yapılmaz, bu durumda aşılama 
ertelenir.  

Aşı ne kadar çabuk etkisini gösterir ve koruma ne kadar sürer? 

Korona aşısının tesiri-gücü yavaşça gelişir. Yapılan araştırmalara göre mRNA-aşılarının 
korona hastalığına karşı koruma tesiri ilk aşılamadan iki hafta sonra yaklaşık yüzde 50 ve 3-4 
haftadan sonra yaklaşık yüzde 90’dır. Korumanın uzun süreli olması için 12.nci haftada 
yapılacak ikinci aşı-pekiştirme aşısı çok önemlidir. 

Çocuklarada korona aşıları yapılacakmı? 

Şu an için 16-yaş altındaki çocuklara aşı yapılmayacaktır. Daha fazla  araştırma sonuçları el-
de edildiğinde durum değişebilir. Şu anki bilgiye göre Finlandiya’da 16-yaşını dolduranlar ve 
onlardan büyükler aşılanacaktır. 

Aşıdan sonra hangi belirtiler ortaya çıkabilir? Korona aşılarının yan etkileri 
varmıdır? 

Bütün aşılarda, diğer ilaçlarda olduğu gibi yan etkiler olabilir. Aşıların yan etkilerinin çoğu hafif 
ve geçicidir. Aşılamadan sonra en yaygın belirtiler yerel olarak iğne yapılan yerde belirir, 
örneğin ağrı, kızarıklık, ateş hissi ve şişkinlik gibi. Ayrıca çok sıradan olan geçici temel 
belirtilerde belirebilir, örneğin ateşli reaksiyonlar, kas ağrısı, başağrısı, yorgunluk, sinirlilik, 
halsizlik ve titreme gibi. Onlar ateş düşürücü ve ağrı kesicilerle tedavi edilebilir. 

 


