
Korona aşılarının SYSVAK’a sonradan 
kaydedilmesi 
 
Artık yurt dışında yaptırılan korona aşılarının SYSVAK'a sonradan 
kaydedilmesi mümkün olacak. Aşıların Avrupa İlaç Ajansı 
tarafından onaylanmış olması ve aşı yaptıran kişinin Norveç 
kimlik numarasına veya d-numarasına sahip olması 
gerekmektedir. 
 
– Yurt dışında korona aşısı yaptıran birçok kişi artık aşı yaptırdığını 

kaydettirebilecek, yeşil korona sertifikası alabilecek ve böylece giriş 

karantinasından muaf tutulabilecek veya karantina süresini kısaltabilecek, diyor 

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  

 

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı bir aşı ile tam aşılanmışsanız bundan 

böyle giriş karantinasından muaf tutulacaksınız. 

Yurt dışında yaptırılan aşılar için SYSVAK'ta (Ulusal Aşı Bilgi Sistemi) ayrı bir 

değişken geliştirmek ve sonradan kayıt işlemine ilişkin yönerge oluşturmak biraz 

zaman almıştır. 

 

Değişken artık kullanıma hazırdır, böylelikle yurt dışında yaptırılan aşıların 

kayıtlarda işaretlenerek Norveç'te yapılan aşılardan ayırt edilebilmeleri 

mümkündür, bu da Norveç’teki korona aşılama programının takibi için önemlidir. 

Ayrıca, aşı yaptıran Norveçlilerin sayısı ile Norveç'te kullanılan aşı dozlarının sayısı 

hakkında Halk Sağlığı Enstitüsü’nün doğru verilere sahip olması da önemlidir.  

Norveç’e gelmeden önce e-konsültasyon 

Kayıt işlemi, Norveç'e seyahat etmeden önce yapılabilir. Yurt dışındaki aşılamayı 



belgelemek için Norveç'teki bir aile doktorundan, belediyenin sağlık 

hizmetlerinden veya özel sağlık hizmetlerinden bir konsültasyon talep 

etmelisiniz.  

Bu, doktorun mevcut aşı belgelerini görebileceği ve geçerli bir belge olarak kabul 

edilip edilemeyeceği konusunda takdiri bir değerlendirme yapabileceği bir e-

konsültasyon / video konsültasyonu olmalıdır.   

Tüm aşılar, SYSVAK'a kaydedilmelerinin yanı sıra kişinin hasta dosyasına da 

kaydedilmelidir.  

– Aşıların kaydını yapacak olan sağlık personeline, bilgilerin mümkün olduğunca 

doğru olduğundan emin olması açısından, iyi bir kılavuz sağlanması önemlidir. 

Böyle bir kılavuz artık FHI'nin internet sitesinde mevcuttur, diyor Høie.  

 

Aşıların sonradan kaydı için yapılan konsültasyonun ücreti, her hastanın kendisi 

tarafından karşılanmalıdır. Eğer konsültasyon aile doktoru ile yapılırsa, hasta 

katkı payının (egenandel) tamamı ödenmek zorundadır, zira bu işlem yardım 

düzenlemesi bütçesi tarafından karşılanmamaktadır.  

Yalnızca EMA onaylı aşılar 

FHI'nin tavsiyesi, bu aşıların dünyanın neresinde yapıldığından bağımsız olarak, 

yalnızca EMA onaylı aşıların SYSVAK'a sonradan kaydedilebilmesidir. EMA 

tarafından onaylanan aşıların kalite, güvenlik ve etkinlik bilgisine sahibiz ve 

Norveç'te kullanılan tüm aşıların EMA onayına sahip olması gerekir. EMA 

tarafından onaylanmayan aşıların SYSVAK'a kaydedilmesine olanak verilip 

verilmeyeceği daha sonra değerlendirilebilir. 



Bugün itibariyle bu aşılar, giriş karantinasından muafiyet veya giriş karantinasını 

kısaltma şeklinde herhangi bir hak vermemekte ve yeşil korona sertifikası 

sağlamamaktadır.  

Sonradan kayıt işlemine dair yönergeyi FHI paylaşacaktır. Daha fazla bilgi için 

fhi.no sitesine bakınız. 

 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-av-koronavaksiner
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-av-koronavaksiner
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