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COVID-19 AŞILARI VE MERAK EDİLENLER
Elinizdeki kitapçık, COVID-19 aşıları hakkında 

merak edilenleri cevaplamak amacıyla Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) tarafından hazırlandı. Aşıların temini 
ve uygulanması konusunda başta Sağlık Bakanlığı ol-
mak üzere, kamu otoritesinin sorumluluklarını yerine 
getirmediğini görmekteyiz. Yeterince yerine getirme-
diği sorumluluklardan da birisi de aşı uygulamaları ve 
programı. Hâlbuki pandemiyle mücadelede insanlığın 
en önemli aracı üretilen aşılar ve bu aşılar hakkında 
toplumla paylaşılacak bilimsel bilgidir. Kamu idaresinin 
sorumluluk almaktan kaçınması, aşıların temini ve uy-
gulanmasında önemli sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu 
durum, toplumun aşılara güvensizliğini de artırmaktadır. 

COVID-19 aşıları konusunda aydınlatıcı ve bilgi-
lendirici olacağını düşündüğümüz bu kitapçık ile aşı 
konusunda toplumun tüm kesimlerinin kafasını karıştı-
ran, aşıya karşı tereddüt oluşturan en temel soruları ve 
bunların bilimsel cevaplarını hazırlamaya çalıştık. 

Pandemi sona ermemesine rağmen bilimsel olma-
yan çeşitli nedenlerle alınan açılma kararlarıyla önlem-
ler gevşetiliyor. Fakat biliyoruz ki salgın sona ermedi 
hâlâ devam ediyor. Bununla birlikte aşılama sürecini 
hızlandırmazsak pandemi, ortaya çıkan varyantlarla 
birlikte hem daha da uzun bir dönem sürecek hem de 
daha yıkıcı sonuçları beraberinde getirecek. 

Yaşamakta olduğumuz salgının aşağıdaki özellikle-
rine bakacak olursak, konunun ne kadar ciddi ve aşıla-
rın ne kadar zorunlu olduğu ortaya çıkacaktır: 

COVID-19 salgını, 11 Mart 2020’de pandemi ola-
rak ilan edildiğinde toplam 120.000 vaka ve beş bin 
ölüm olmuştu.
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Sonrasında yerkürede neredeyse pandemiden etki-
lenmeyen yer kalmadı.

Salgın sürecinde şu ana kadar 200 milyonu aşkın 
vaka ve dört milyon iki yüz elli binden fazla ölüm oldu. 
Bu satırların yazıldığı esnada (Ağustos 2021) pandemi, 
resmî verilere göre dahi ülkemizde altı  milyona yakın 
vaka sayısına ve 50 binin üzerinde ölüme neden oldu.

Aşının bulunması ve bazı ülkelerde hızla uygulan-
ması, vaka sayılarının düşmesinde önemli bir etmendir. 
Vaka sayılarındaki düşüş, toplumların gündelik hayatı-
nı da her anlamıyla rahatlatacaktır ve mevcut koşullar-
da aşı bunu sağlayabilecek en önemli araçtır.

Aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Hindistan          
(% 7,8) ve Pakistan (% 3) gibi ülkelerde vaka ve ölüm 
sayılarının hâlâ çok yüksek olması, pandemiyle müca-
delede aşının önemini açıkça göstermektedir.

Aşı olmazsa bu salgının daha yıllarca süreceği, 
virüsle karşılaşan nüfusun en az %1-3’ünün; duyarlı 
grupların %10-30 kadarının ölebileceği belirtilmekte-
dir.

Ayrıca virüs insanlar arasında yayıldıkça, daha bu-
laşıcı olan ve doğal bağışıklıktan kaçabilen varyantlar 
ortaya çıkmaktadır.

Hızla ve kritik eşikte bağışıklık geliştirecek aşıla-
ma yapmak pandeminin yol açtığı okulsuzluk, açlık, 
işsizlik gibi ağır hasarlar nedeniyle de zorunludur. Bu 
salgının durdurulabilmesi için hesaplanan kritik eşik, 
nüfusun %85’inin aşılanmasıdır.

Türkiye için, en az 75 milyon kişinin çift doz aşı-
lanmış olması gerekmektedir. Fakat aşılama oranları 
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ve aşılama hızı ülkenin her yerinde aynı ya da benzer 
seviyelerde olmadığı gibi çift doz aşılı olanların sa-
yısı istenilen orandan çok uzaktadır. Tahmini verilere 
göre 15.634.257 nüfusu olan İstanbul’da çift doz aşı 
olanların sayısı beş milyon civarındadır. İstanbul bir-
çok konuda Türkiye gerçeğini yansıtan bir şehirdir. 

Elinizdeki broşür, aşılama yönünde olumlu bir 
adım ve tutum geliştirmek için hazırlanmıştır. Sağlık 
sisteminin bir parçası olan ve bu sistemin işleyişinden 
en fazla etkilenen emek ve meslek örgütleri olarak in-
sanlık adına bu bilgilendirmeyi görev bilmekteyiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
Yönetim Kurulu
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COVID Aşıları Neden Hızlı Bulundu?
Son 10 yılda, Ebola, MERS gibi salgınlar için yapı-

lan aşı çalışmaları ve gelişen aşı teknolojisi, bu konuda-
ki adımların hızla atılmasını sağladı.

COVID aşıları geliştirilirken daha önce başka alan-
larda çalışılmış olan bazı teknolojiler kullanılmıştır.

COVID aşı platformları, aşı çalışmalarını henüz 
pandemi ilan edilmeden önce ve hızla başlatabilmiş-
lerdir, çünkü 7 Ocak 2020’de, SARS-COV-2 virüsünün 
izolasyonu mümkün olmuştur.  Bu virüs, yeni bir “Co-
ronavirus” olarak tanımlanarak ilk genom dizisi (vi-
rüsün genetik haritası) 10 Ocak’ta virological.org adlı 
sitede yayımlanmıştır.

Böylece aşı çalışmalarının, aynı aileden olup daha 
önce salgın yapan SARS-CoV-1 ve MERS-CoV ile 
benzer şekilde, virüsün yüzeyinde bulunan “S” (spike) 
olmak üzere, aynı hedef protein kullanılarak sürdürüle-
ceği anlaşılmıştır.

Önceki bu iki salgın ya kısa sürede ortadan kalkmış 
ya da kısıtlı coğrafyada kalmıştır. Bu nedenle S (spike) 
proteini ile geliştirilen ve patent başvurularını yapmış 
188 aşı adayı ile çalışmalar, hastalık bittiği için ve kesi-
len ödenekler nedeniyle sürdürülememiştir.

Ancak o çalışmalarda, aralarında mRNA, vektör 
ve protein alt birim aşıları da olan bu aşı adaylarında 
kullanılan hedef protein “optimal” hale getirilmiş ve 
bağışıklık geliştireceği gösterilmişti.

Yeni olduğu düşünülen mRNA aşılarından, Moder-
na tarafından üretilen aşının 2013’te MERS-CoV için 
patent başvurusu zaten mevcuttu. Virüs genomu tanım-
lanır tanımlanmaz da eski çalışmalarına bıraktıkları 
yerden devam ettiler.
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Bir diğer mRNA aşısı olan Biontech aşısı için kul-
lanılan teknolojide, aynı firmada çalışan Katalin Kari-
ko adlı bilim insanın 2005’te üreterek patentini aldığı 
sentetik mRNA molekülü formülünün kullanıldığını 
belirtelim.

Çocuk felci aşısı 60 yılda bulundu ama virüsün ta-
nımlanması ile genomunun ortaya konulması da 80 yıl 
sürdü.

Ebola için genomun ortaya konulması ise 6 yıl aldı.
Genomu en hızlı tanımlanan virüs, SARS-CoV-2 

oldu, çünkü gen dizileme için kullanılan teknoloji çok 
ilerlemişti.

Acil Kullanım Onayı Ne Demek?
Bu kullanım onayı, salgınlarla ilişkili süreçler ve 

öngörüler nedeniyle, Amerika’daki Gıda ve İlaç Dü-
zenleme Kuruluşu FDA (Food and Drug Administrati-
on) tarafından 2013’te halk sağlığı tehdidi için kullanıl-
mak üzere yürürlüğe sokulmuştu.

Onay kullanım koşulu, “Etkililik, Kalite ve Güven-
lilik Verilerinin Sağlanması Durumunda” olarak belir-
tilmektedir.

COVID aşıları için bu onay şartı; %50 ve üzerinde 
etkinlik ve en az 3000 gönüllüde yan etki verisi olarak 
konuldu.

Kullanım onayı olan tüm aşıların, bu koşullara uy-
gun olarak sürdürdükleri ve tamamladıkları Faz-3 çalış-
malarının yayımlanmış verileri herkesin ulaşabileceği 
şekilde mevcuttur.
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mRNA Aşıları ve Ölü Aşı Kavramı Ne anlama 
Gelir?

COVID-19 için onay almış, Faz-3 çalışmalarını 
sürdüren hiçbir aşıda virüsün kendisi bulunmamaktadır. 
Yani aşı ile size hastalık bulaştırılmıyor.

İnaktif aşılarda, etkisiz hale getirilmiş virüs kul-
lanılmaktadır. Diğer aşılarda ise virüsün bağışıklığı 
uyaran hedef yüzey proteini, mRNA gibi sentetik mo-
leküller tarafından veya bir vektöre yüklenmiş DNA 
tarafından üretilmektedir.

Aslında, virüsler için ölü ve canlı kavramları termi-
nolojik olarak yanlış olmakla birlikte, anlaşıldığı üzere 
tüm aşılar ölüdür.

COVID Aşılarının Yan Etkileri Var mı? 
Tüm aşılarda olduğu gibi bu aşılarda da yan etkiler 

vardır.
En sık görülen yan etki kısa süreli (bir-iki günü geç-

meyen) kol ağrısıdır.
Ateş, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, baş ağrısı, aşı-

lanan tarafta lenf bezinde şişme gibi yan etkiler, ilk bir-
üç gün içinde ortaya çıkar.

COVID’e benzeyen ve kısa süren belirtiler de bil-
dirilmektedir.

Bazı kişilerde, işe gitmemeyi gerektirecek halsizlik 
görülmekte olup bu durum bir-iki gün sürebilmektedir.

Sahada iki buçuk milyardan fazla kişiye uygulanan 
bu aşılarda endişe uyandıran bir yan etki gözlenmemiş-
tir. Ama COVID geçirildiğinde oluşacak yan etkiler ise 
hayatı tehdit eden boyuta ulaşabilmektedir. Dolayısıyla 
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aşı güvenli olduğu gibi hastalığı önleyerek yaşam kur-
tarıcı etki sağlamaktadır.  

COVID Aşıları Pıhtılaşma Bozuklukları ve Mi-
yokardit (Kalbin Kas Tabakasının iltihabı) Yapar 
mı?

Bazı vektör aşıları (Oxford AZ ve Johnson & Joh-
nson) ile ilişkilendirilen pıhtılaşma problemi son ana-
lizlere göre 1 milyon kişiden sadece bir kişide görül-
mektedir.

Adölesanlardaki (ergenlerdeki) aşılamada karşı-
laşılan miyokardit ilişkisi henüz kesinlik kazanmamış 
olmakla birlikte, bir milyon dozda 16 vaka olarak rapor 
edilmiştir.

COVID hastalığı sırasında miyokardit gelişme ris-
kiyse hastalığa yakalanan yüz bin kişide 22’dir. 

Bir başka deyişle hastalık geçirilmesi durumunda 
miyokardit oluşma riski aşı sonrası oluşma riskinden 14 
kat daha fazladır.

Aşılar ile ilişkilendirilen yan etkiler, yaşamı tehdit 
etmiyor ve yönetilebilirse ve hastalığın kendisi bu yan 
etkiler bakımından daha yüksek risk taşıyorsa, aşılama 
önerileri değiştirilmemektedir.

mRNA Aşılarında Anafilaksi Riski Var mı?
Aşının, Faz-3 çalışmasında ve sahadaki uygulama-

larda, anafilaksi riski %1’den azdır.
Risk, tüm anafilaksi reaksiyonlarında olduğu gibi 

ilk 15-30 dakikada ortaya çıkmakta ve aşı uygulanan 
merkezlerde yapılan ilk müdahale ile kolaylıkla yöne-
tilmektedir.

Aşılamadan sonraki ilk dakikalarda gerçekleşen va-
gal refleks ilişkili bayılma ile anafilaksi karıştırılmakta-
dır. Bayılma bir aşı yan etkisi değildir.
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Alerjinizin olması mRNA aşıları yaptırmanıza en-
gel olmadığı gibi diğer COVID aşılarını yaptırmanıza 
da engel değildir.

Herhangi bir aşının ilk dozu ile ani tip alerjik re-
aksiyon (anaflaksi) olduysa ikinci doz bu aşı ile yapıl-
mamalıdır.

Döküntü şeklinde ortaya çıkan bölgesel ya da genel 
alerjik reaksiyonlar durumunda ise aynı aşının ikinci 
dozu yapılabilecektir. 

Aşıların Uzun Dönemli Yan Etkileri Nelerdir?
Aşı yan etkileri en sık ilk 48 saat ve daha sonrada 

iki-dört hafta içinde ortaya çıkar.
Aşılamalarda, altı-sekiz haftadan uzun sürede bil-

dirilen bir yan etki olmadığı için onay kurumları, son 
gönüllünün son dozundan sonra iki ay beklemeyi gü-
venlik açısından yeterli bulmuştur.

Halen pek çok ülkede, aşı uygulaması sonrası yan 
etkiler çok yakın izlenilmektedir.

İlk aşı uygulaması 8 Aralık 2020, ilk gönüllü aşılan-
masının Mart 2020 olduğu düşünülürse, günümüze ka-
dar geçen bir yılı aşkın sürede olumsuz ve endişe veren 
bir yan etki gözlemlenmemiştir.

Ben Gencim ve COVID-19 Bende Hafif Geçecek,  
Aşılanmam Gerekli mi?

COVID-19, ileri yaş ve eşlik eden bazı hastalıklar 
varlığında daha şiddetli seyretmektedir.

Bununla birlikte 18-34 yaş arası 3222 kişide yapı-
lan ve yayımlanan bir çalışma, bu yaş aralığındakilerin 
%20’sinin yoğun bakıma gereksinim gösterdiğini ve 
%3’ünün öldüğünü göstermektedir.
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Ayrıca her üç kişiden birinde aylarca süren bulgular 
gözlemlenmiştir.

Doğal enfeksiyon bağışıklığının süre ve varyantlara 
karşı aşı bağışıklığından daha zayıf olduğu anlaşılmak-
tadır.

Tüm bu nedenlerden aşıların onay aldığı tüm yaş 
gruplarında yapılması önerilmektedir.

Gebeler veya Gebe Kalmak İsteyenler Aşılan-
malılar mı? 

Gebeler aşı çalışmalarına alınmamıştır. 
Ancak ABD ve İsrail’de yapılan yaygın aşılama sı-

rasında gebe oldukları tesadüfen anlaşılanlarda, güven-
lik açısından bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Bazı gebeliklerde COVID-19 geçirmek ise özellik-
le risklidir.

Diyabet, bağışıklık problemleri, yüksek tansiyo-
nu olan, astımı, böbrek hastalığı olan gebeler ile fazla 
kilosu olan, 35 yaş üzerindeki ve 28. haftadan sonraki 
gebeler ve sağlık çalışanı gebeler daha risklidir ve aşı-
lanmaları kuvvetle önerilmelidir.

Amerika Jinekoloji Derneği ve İngiltere Sağlık 
Otoritesi gebelerin aşılanmasını önermektedir. 

Gebe kalmak isteyenlerin aşılanmasında ise hiçbir 
sıkıntı bulunmamaktadır.

Aşılandıktan sonra tesadüfen gebe olduğunu öğre-
nenlerin endişelenmelerine gerek yoktur. 

Aşılar, gebeliğin başından itibaren uygulanabilir. 
Ancak gebeliğin ilk dönemi, kendiliğinden düşük-

lerin en sık görüldüğü dönem olduğundan aşılama ile 
ilişkilendirilmemesi için ilk 12-16 hafta beklenebilir.

Özellikle gebeliğin üçüncü döneminde aşılama çok 
önemlidir.
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Emzirmek Aşılanmak İçin Sakıncalı mı?
Emzirirken aşılanmanın sakıncası yoktur. Emzir-

meye de devam edilmelidir.
Son raporlar, anne sütüne geçen antikorların bebeği 

de koruyabileceğini bildirmektedir.

Aşılar Kısırlık Yapar mı?
Hayır.
Yapılan bir çalışma, erkeklerde aşılanmanın semen 

kalitesine olumsuz bir etkisi olmadığını, hatta olumlu 
bazı etkiler gözlendiğini ortaya koymaktadır.

Aşılar Elektromanyetik Alan Yaratır mı?
Hayır. Kaşıkla ya da madeni para ile test etmeye 

gerek yok.
Hiçbir COVID aşısının içeriğinde elektromanyetik 

alan yaratacak bir element bulunmamaktadır.

Hastalık Geçirdim, Aşılanmalı mıyım?
Evet.
Doğal enfeksiyona bağlı bağışıklığın süresinin, en 

az üç-altı ay olduğu düşünülmekle birlikte tam olarak 
ne kadar sürebileceği bilinmemektedir.

Aşı ile güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşmakta ve 
daha uzun süreli olacağı öngörülmektedir.

Hastalık ile ilişkili “izolasyon” süreci bittiğinde he-
men aşılanmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak üç aydan önce reenfeksiyon (tekrar yakalan-
ma riski) olmadığından, aşılanmak için üç ay bekleme-
nin bir sakıncası yoktur.
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Ancak Multisistem Inflamatuvar Sendrom geçiren 
erişkin ve çocuklarda, mutlaka en az üç ay beklenildik-
ten sonra aşılanma önerilmektedir.

Hastalığı Geçiriyorken Aşılanabilir miyim?
İyileşene kadar aşılanmayı ertelemelisiniz. 
Bu yalnızca COVID değil tüm aşılar için de böy-

ledir.
Ama, hasta olduğunuzu bilmeden aşılanmış olma-

nız risk taşımamaktadır, çünkü mRNA aşılarının çalış-
malarında, belirtisiz hasta olanlar dışlanmamış ve aşı 
etki ve güvenliği açısından da bir soruna yol açmamıştır.

COVID-19 Hastasıyla Temasım Oldu, Aşılana-
bilir miyim?

Aşılanmak, bu temastan kaynaklı olarak hasta ol-
manızı engellemez.

Aşılanmak için karantina sürenizin bitimini bekle-
meniz önerilmektedir.

İlk Doz Aşımı Olduktan Sonra COVID Oldum, 
Nasıl Devam Etmeliyim?

İyileşene kadar bekleyip ikinci doz aşınızı olun.

mRNA Aşıları Genetiğimi Değiştirebilir mi?
Hayır.
mRNA (ulak RNA) her gün işlevsel proteinleri 

kodlamak için milyonlarca kez doğal olarak yaptığımız 
ve işlevini yapınca dakikalar içinde yok olan genetik 
bir moleküldür.

Aşı için kullanılan mRNA biraz daha dayanıklı 
olmakla birlikte saatler ve en fazla günler içinde yok 
edilmektedir.
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mRNA’nın hücre çekirdeğimizdeki DNA’ya geri 
dönebilmesi de zaten biyolojik olarak mümkün değildir.

COVID-19 Aşıları İle Diğer Aşıları Birlikte Ya-
pılabilir mi?

Evet.
Daha önce, diğer aşılarla COVID aşısı arasında 14 

gün aralık, yan etkiler karışmasın diye önerilmişti.
Ancak, COVID aşılarının yan etkiler bakımından 

güvenli olduğu ve hangi yan etkilerin geliştiği açık ol-
duğu için artık buna gerek olmadığı düşünülmektedir.

Farklı COVID Aşıları İle Aşılanabilir miyim?
Mümkünse iki dozdan oluşan aşılama şeması aynı 

aşı ile tamamlanmalıdır.
Ancak, ilk doz sonrası anafilaksi gibi bir sakınca 

ya da seyahat nedeniyle farklı aşıların bulunduğu ül-
kelerde bulunmak gibi zorunluluklar nedeniyle, iki aşı 
arasında 28 gün olmak şartıyla farklı iki aşı yapılabilir.

Aşılama Sonrası Gerekirse Ağrı Kesici Alabilir 
miyim?

Ağrı kesici ve ateş düşürücü gerekli ise kullanma-
nızda bir sakınca yoktur.

Aşılama Sonrası Kan Sulandırıcı veya Aspirin 
Kullanmalı mıyım?

mRNA aşıları veya inaktif aşı sonrası tromboz (pıh-
tı) bildirimi yoktur.

Kan sulandırıcı ya da aspirin almanın aşıya bağlı 
pıhtılaşma gelişmesini engellemekte bir yararı yoktur.
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Ancak, başka bir hastalık için kullanmakta iseniz, 
kullanmaya devam edin. 

Gereksiz yere ve doktor önerisi olmadan kan sulan-
dırıcı ya da aspirin kullanmanın ölümcül kanamalara 
neden olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Aşılama Öncesi ve Sonrası Antikor Baktırmak 
Gerekli midir?

Hayır. 
Antikorunuzun pozitif olması, aşı olmanıza engel 

değildir ve buna rağmen aşılanmanız önerilmektedir. 
Bu nedenle gereksiz yere ön tarama önerilmemektedir.

Aşılama tamamlandıktan sonra, hangi antikor düze-
yinin koruyucu olduğu konusunda bir standart olmadığı 
için antikor baktırmaya aşı sonrasında da gerek yoktur.

mRNA Aşıları Yüz Dolgularını Etkiler mi?
Nadiren, yüz dolguları olanlarda dolgu bölgesinde 

şişlik gözlenmiştir.
Ancak geçicidir ve tedavi ile iyileşmektedir.

Aşılama Sonrasında Yüz Felci Gelişir mi?
Aşı sonrası yüz felci olguları bildirilmekle birlikte 

felç sıklığı, toplumda olağan yüz felci geçirme sıklığın-
dan farklı bulunmamıştır. Dolayısıyla aşı ile ilişkilen-
dirilememiştir.

Yüz felci geçirenler aşılanabilir. 

Aşı Öncesi ve Sonrası Alkol Almak Sakıncalı mı?
Aşırı ve yoğun alkol kullanımının aşı cevaplarını 

azaltabileceği bilinmektedir. 
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Ancak aşı öncesi ya da sonrası makul dozda alkol 
alımının aşı etkinliği üzerine negatif etkisi bulunma-
maktadır. 

Aşı çalışmalarına alınan hastalara da alkol kullanı-
mı konusunda bir kısıtlama getirilmediği anlaşılmakta-
dır.

Aşıdan Sonra Duş Alabilir Miyim? Denize Gire-
bilir miyim?

Evet.
Aşıdan sonra duş almak ya da denize girmenin sa-

kıncası yoktur.

Sigara Kullanmak Aşıya Olan Yanıtı Azaltır mı?
Tütün kullanımının hastalığın ağır geçmesine yol 

açabileceği bilinmektedir. Ayrıca tütün, aşı ile sağlana-
cak korumanın etkinliğini de azaltabilmektedir. 

Ancak bu durum, tekrar içilmemek koşuluyla son 
sigara içiminden 20 dk. sonra geriye dönmektedir.

Aşağıdaki açıklamalar da dikkate alınmalı ve 
önemsenmelidir.
• Romatizmal hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi 

hastalıkları ve nörolojik hastalıkları olanlar aşılan-
malıdır.

• Mevcut hastalıklar için kullanılan hiçbir ilaç aşılan-
ma öncesi ya da sonrası kesilmemelidir.

• Aşılanmaya engel tek durum, herhangi bir aşının 
ilk dozundan sonra dakikalar içinde ortaya çıkan ve 
müdahale gerektiren ani tip alerjidir.

• Ülkemizde kullanılmakta olan iki aşıda da virüs bu-
lunmamaktadır.
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• Her iki aşı da hastalıktan koruma ve ölümü engelle-
mede etkilidir.

• mRNA aşısı daha kısa sürede ve daha yüksek dü-
zeyli koruma sağlamaktadır.

• Her iki aşı da var olan tüm eşlikçi hastalıklarda uy-
gulanabilmektedir. 

• Aşı olmak PCR testinizin pozitif olmasına yol aç-
maz.

Aşı Olmak Sizi ve Sevdiklerinizi Korumanın En 
Güvenli,  En Etkili ve En Az Maliyetli Yoludur! 

Yaşamak ve yaşatmak istiyorsan, Tedirgin Olma 
Aşı Ol!
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