
16 ve 17 yaşındakilere de korona aşısı 
yaptırma olanağı tanınıyor 
 

Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (FHI) bu yöndeki 
tavsiyesi üzerine 16 ve 17 yaşındakilere korona aşısı 
yaptırma olanağı tanınmasına karar vermiştir. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), 2004 ve 2005 doğumlulara da korona aşısı yaptırma 
olanağı verilmesini tavsiye etmektedir. Hükûmet, bu tavsiyeye uyarak bu grupları 
koronaya karşı aşılama programına dahil etmiştir. 
 
- 16-17 yaşındaki gençlerin Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri 
düşüktür. Ancak, yaz aylarında gençler ve genç yetişkinler arasında artan bulaş 
nedeniyle, ciddi bir hastalık süreci geçirme riski taşıyan gençlerin sayısı artabilir. 
Aşı bireysel çapta koruma sağlayacak, gençlerin daha normal bir günlük yaşama 
geçmelerine ve toplum bağışıklığına katkıda bulunacaktır. Bu yaş grubunun 
aşılanması, salgının toplumda yayılmasının azalmasına ve dolayısıyla bulaş 
seviyesinin küçük çocuklarda daha az olmasına katkıda bulunabilir, diyor Sağlık 
ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
FHI yetkilileri, Temmuz ayı başında bu yaş grubuna aşı sunulması için geçici bir 
tavsiyede bulunmuştu, ancak konuyu ergenlerin aşılanmasına ilişkin daha güncel 
bilgiler çıkınca yeniden değerlendirmek istediklerini belirtmişti. FHI yetkilileri, bu 
görevlerine ilişkin yaptıkları yeni değerlendirmelerinde, son altı hafta içerisinde 
edinilen yeni bilgilerin, 16 ve 17 yaşındakilere aşı yaptırma olanağı verilmesi 
önerilerini güçlendirdiğini yazmaktadır. 
 

18 yaş üstündekilerden sonra aşılanacaklar 
 
16 ve 17 yaşındakilere aşı yaptırma olanağı, 18 yaş üstü nüfusun aşılanması 
tamamlandıktan sonra tanınacaktır. Ancak, belediyelerin özel durumlarda, 
örneğin yurt dışında okula giden ve enfeksiyon kapma riski daha yüksek olan bazı 
16-17 yaşındaki gençlere, aşı yapabilmelerinin önü açılmıştır. 
Karmaşık bir lojistik durumunu ve okullardaki sağlık ocağı hemşirelerinin 
kapasitelerinin aşılamaya bağlanmasını engellemek için aşılama, nüfusun geri 
kalanında olduğu gibi belediyelerdeki aşı merkezlerinde yapılacaktır. Bu, FHI'nin 
tavsiyesi ile uyumludur. 



BioNTech / Pfızer’in aşısı Comirnaty'nin kullanılması 
önerilmiştir 
 
Şu anda 12-17 yaş grubu için kullanımı onaylanmış iki aşı var; BioNTech / Pfızer'in 
aşısı Comirnaty ve Moderna’nın aşısı Spikevax. FHI'nin geçici tavsiyesi, genel bir 
kural olarak Norveçli gençlerin Comirnaty ile aşılanması gerektiği yönündedir. 
Comirnaty aşısı en uzun süredir onaylanmış olan aşıdır. Yalnızca Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, 15 Ağustos itibariyle 12 ila 17 yaşındakiler arasında ilk dozu 
alanlar 12 milyonu, ikinci dozu alanlar ise 9 milyonu bulmuştur. Moderna'nın 
aşısı gençler için Temmuz 2021'in sonunda onaylandığı için bu aşıyla olan 
deneyimimiz daha azdır. Ancak FHI, aşı çalışmalarının, her iki aşının etkinlik ve 
güvenlik açısından eşit olduğunu gösterdiğini de vurgulamaktadır.  
 

Dozlar arasında 8 ila 12 haftalık ara 
 
16 ve 17 yaşındakilere, yetişkin nüfus gibi iki doz aşı sunulacaktır. 1. ve 2. dozun 
verilmesi arasında 8 ila 12 haftalık bir süre geçmesi gerektiği planlanmıştır. 
Bunun iki nedeni vardır.  
 
• En önemli nedeni, mRNA aşıları ile yapılan aşılama sonrası ortaya çıkabilen, kalp 
kası iltihabına (miyokardite) yol açan nadir, fakat ciddi, olası yan etkisi 
konusundaki bilgilerin hâlâ sınırlı olmasıdır. Kalp kası iltihabı öncelikle ikinci 
dozdan sonra gözlemlenmiştir. Norveç'teki gençlere ikinci doz aşı verilmeden 
önce, kalp kası iltihabına yol açabilen yan etkinin riski ve seyri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek istiyoruz. Bu bilgileri önümüzdeki aylarda, birçok ülke bu yaş 
grubunu aşılamaya başladığında, edineceğiz. Norveç İlaç Ajansı 
(Legemiddelverket) aşının yan etkilerini yakından izlemektedir, diyor Høie.   
 
• İkinci neden, ilk dozun ciddi bir hastalık sürecine ve hastaneye yatırılma riskine 
karşı iyi bir koruma sağlaması ve aşıların gençlerde genellikle çok etkili olmasıdır. 
Yakın zamanda yapılan araştırmalar, uzun bir aralığın, başka aşılarda olduğu gibi, 
kısa bir aralıktan daha iyi koruma sağlayabileceğini göstermiştir.  
 
Bu aralık, yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde kısaltılabilir.  
 

Gençler aşılama kararını kendileri verebilir 
 
Sağlık alanındaki rüşt yaşı 16’dır. Bu nedenle 16 yaşını dolduran gençler, aşı 
olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler. 16 yaşından küçük 
olmaları takdirde, velayet hakkı olanların (genellikle her iki ebeveyndedir) aşı 



verilmesine razı olmaları gerekmektedir. Ancak, 16 yaş altındaki gençlerin 
kendilerinin ne düşündüğüne büyük önem verilmesi şarttır. 
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