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Aşı İletişimi Rehberi

COVID-19 aşısı olmayı erteleyen veya henüz aşı olmamış 
kişiler aşırı miktarda bilgiye maruz kalıyor.
Henüz aşı olmamış kişilerin en önemli ihtiyacı:
Doğru kaynaklardan gerçek bilgiye ulaşmak!

İşiniz bu kişileri aşı olmaya ikna etmek değil, 
bilinçli bir karar verebilmeleri için güvenilir ve 
kaliteli bir bilgi kaynağı olmaktır.

İnsanlarla iletişim kurma yolunuz; konuşmak, 
kaygılarını öğrenmek, empatiyle yaklaşmaktır. 
İçtenlikle dinlemek karşınızdaki kişiye 
kendisinin kabul edildiğini hissettirecektir. 
Karşınızdaki kişi kabul edildiğini hissettikten sonra 
bilimsel veriler ışığında yapacağınız açıklamalar 
yerine ulaşacaktır.

Beden diliniz, yüz ifadeniz, jestleriniz ve 
mimikleriniz yaptığınız konuşmadan daha etkilidir. 
Görüşme yaptığınız kişiyle karşı karşıya durmak, 
göz teması kurmak, onu aktif bir şekilde dinlemek 
etkili bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır.
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Güven oluşturmak için dostça 
bir ses tonu kullanın, aşıyla ilgili 
soruların normal ve anlaşılır 
olduğunu kabul edin.

Güven 
oluşturun

 Açık ve anlaşılır bir dil kullanın

Karşınızdaki kişinin eğitim durumu ne olursa olsun 
kurduğunuz cümleler açık ve anlaşılır olsun. 

Tam olarak anladığınız ve anlaşıldığınızdan 
emin olmadan sonraki cümleye geçmeyin.
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DİKKATLE 
DİNLEYİN
Karşınızdaki kişinin ne dediğini 
anlamak için iyi bir dinleyici olun. 
Söylediklerini geri yansıtın. Sakin, 
arkadaşça ve saygılı bir şekilde 
açıklayıcı sorular sorun.

Aşı olmayı ertelemeleri ile ilgili ortaya koydukları 
nedenleri anladığınızı söyleyin ve ardından başka bir 
bakış açısı duymak isteyip istemediklerini sorun. 

Bunu duymaya açık iseler sakince, 
güvenilir kaynaklardan anlamlı ve yararlı bilgi verin.
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İnsanlara sevgi, saygı ve destekleyici bir tavır ile yaklaşın. 
Onlara endişelerini anladığınızı hissettirin. 

Örneğin, “COVID-19 aşısı olmayı neden ertelediğinizi 
anlamak istiyorum. Şu anda aşıyı ertelemenize neden olan 
belirli bir şey var mı?” benzeri bir soru kendisini ifade 
etmesine olanak tanıyacaktır.

ENDİŞELERİNİ
SORUN
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Aşı, sevdiklerinizle güvenle bir araya 
gelmenizi ve onlara sarılmanızı sağlar.

Toplumumuzun çoğunluğu aşı olduğunda maske 
takmadan ve mesafeler olmadan  sevdiğimiz etkinlikleri 
yapmaya geri dönebileceğimizi anlatın.

UMUT
AŞILAYIN



6
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İnsanların COVID-19 aşıları ile ilgili  söylediklerinizi 
anlamaları ve kafalarında oluşabilecek yeni soruların 
cevaplarını bulmaları zaman alabilir. 

Onlara zaman tanıyın ve doğru bilgi edinmelerine 
yardımcı olmak için Sağlık Bakanlığının bilgi kaynaklarını 
takip etmelerini önerin. 

covid19asi.saglik.gov.tr

SABIRLI OLUN
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Konuyu ne zaman kapatacağınızı bilin

Kişinin aşı yaptırmama konusunda kararlı olduğunu 
düşünüyorsanız, fikrini değiştirmesi durumunda 
her zaman hazır bir sağlık çalışanının kendilerine 
yardım edebileceğini belirtin.
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Yeni duyulan mRNA aşıları nasıl geliştirildi?

Yeni duyulan mRNA aşı teknolojisi 20 yılı aşkın 
süredir üzerinde çalışılan bir yöntemdir.
Pandemi nedeniyle bazı üniversiteler ve 
laboratuvarlar mevcut mRNA teknolojisini kullanarak 
bir aşı geliştirmeye odaklanmıştır. 

mRNA aşıları, DNA’ya etki eder mi?

mRNA aşıları DNA’nızı hiçbir şekilde ETKİLEMEZ veya 
DEĞİŞTİRMEZ. Bu aşı, yalnızca bağışıklık sistemine 
gönderilen ve virüsün nasıl göründüğünü, 
onu bertaraf etme talimatlarını içeren bir mesajdır.
Vücudunuzun antikorları oluşturmasına
yardımcı olduktan sonra yok edilir.

COVID-19 AŞILARI İLE İLGİLİ 
SIKÇA SORULAN SORULAR
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Aşılar doğurganlığı etkiler mi?

COVID-19 aşıları doğurganlık sorunlarına 
neden olmamaktadır.

Geliştirilen aşılar güvenli mi?

COVID-19 için geliştirilen aşılar dünyanın pandemiyi 
yavaşlatma ve sona erdirme umudu haline gelmiştir. 
Bu nedenle bütün dünya aşı geliştirmenin her adımını 
yakından takip etmiştir. Aşının güvenlilik ve 
etkililiği için dünya çapındaki kuruluşlarla birlikte 
her ülke aşıların güvenliliğini titizlikle izlemeye ve 
değerlendirmeye devam etmektedir.

Ülkemize gelen aşıların tamamı, 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 
laboratuvar ortamında incelendikten ve 
kontrollerden geçtikten sonra 
uygulanmaya başlamıştır.
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Aşı yaptırdıktan sonra alerjik reaksiyonlar 
görülebilir mi?

COVID-19 aşılarından sonra çok nadir de olsa 
alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar 
genellikle aşı yapıldıktan sonra 30 dakika içinde 
ortaya çıkmaktadır.

Aşıların yan etkileri var mı?

Aşılanma sonrasında görülebilen hafif ve kısa
süreli yan etkiler; yorgunluk hissi, ateş, titreme,
kusma, ishal, baş ağrısı, kas/eklem ağrısı, enjeksiyon 
bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik şeklindedir. 

COVID-19 geçirmiş kişi aşı olmalı mı?

Hâlihazırda COVID-19 teşhisi konmuş ve tedavi görmüş 
olsanız bile aşı olmanız önemlidir. Hastalığı geçiren 
kişilerin aşılanması, mevcut olan bağışıklık yanıtını 
artırmaktadır.
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Gebeler ve emziren anneler de aşı olabilir mi?

Gebelerin COVID-19’u 
ağır geçirebileceğini ve 
yoğun bakımda 
kalma sürelerinin 
uzun olabileceğini
unutmayın!

Gebelikte ve emzirme döneminde COVID-19 aşılarının 
uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde aşı 
uygulanması tavsiye edilmektedir. Aşı; gebe kalmayı 
planlayanlar, gebeler ve emzirenler için güvenlidir. 
Yapılan bilimsel araştırmalar aşılamanın gebelerde 
düşük riskini artırmadığını ortaya koymaktadır.

Sıkça sorulan soruların tamamına covid19asi.saglik.gov.tr 
linkinden veya kare kod ile ulaşabilirsiniz.






