
İrtibat ve Künye:
Ministerium für Soziales, 
 Gesundheit, Frauen und Familie
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken

www.impfen.saarland.de

 /MSGFF.Saarland
 /msgff.saarland
 /MSGFF_SL

Saarbrücken, Mayıs 2021

Saarland‘da Koruyucu 
Korona Aşısı
Aşının amacı, hastalığın ağır geçmesini 
engellemektir. 

Saarland‘da Aşı Başvurusu

Saarland‘da bir hekime veya dört aşı merkezin-
den birine başvurarak aşı yaptırabilirsiniz. Aşı 
merkezinde aşı yaptırmak isterseniz önceden 
aşı listesine adınızı yazdırmalısınız. 

Bunun için Corona Danışma Hattı´nı (Corona-
Hotline) arayabilirsiniz: 0681 501 4422 veya 
0800 999 15 99.

Veya şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 
www.impfen-saarland.de 

Eğer bir hekime aşı yaptırmayı tercih ederseniz 
ayrıntılı bilgi için doğrudan hekimle irtibata 
geçebilirsiniz.

Aşının Yan Etkileri

Bir aşı yaptırdıktan sonra bazı yan etkilerin  
ortaya çıkması normaldir. Yan etkiler, vücudun 
aşıya tepki verdiğini ve antikor oluşturduğunu 
gösterir. 

Aşıya verilen tepkiler çoğu zaman hafif-
tir ve birkaç gün içerisinde yeniden kaybo-
lur. Sık görülen aşı tepkileri örneğin aşının 
yapıldığı yerde görülen ağrı, kızarıklık veya 
şişme gibi tepkiler veya baş ağrısı, bitkinlik, 
mide bulantısı veya ateş gibi hafif fiziksel 
şikayetlerdir.

Türkçe



Aşı yaptırdığınız takdirde kendinizi, aile fert-
lerinizi ve temas halinde olduğunuz kişileri 
korursunuz. Aşının amacı hem corona virüsün 
yayılmasını hem de sağlığa verdiği zararları 
azaltmaktır. Aşı olmak isteğe bağlıdır ve ücret-
sizdir. Bütün aşılar insan vücudu ile iyi geçimli 
olup güvenli ve yüksek etkilidir. Her vatandaş aşı 
olmakla pandemiyle mücadeleye katkıda buluna-
bilir.

Almanya‘da halihazırda onaylanmış dört tane 
aşı bulunmaktadır: Cormitary, Moderna, Astra-
Zeneca ve Janssen. Tam bir aşılama için Janssen 
dışındaki bütün aşılardan iki doza ihtiyaç vardır.

Aşılama dört aşı merkezinde (Saarbrücken, Saar-
louis, Neunkirchen ve Lebach) ve Saarland‘ daki 
850‘nin üzerinde muayenehanede yapılmaktadır.

Öncelikli Gruplar

Halihazırda sadece sınırlı sayıda aşı mev-
cuttur. Bu nedenle herkese hemen aşı 
yapılamamaktadır. Aşı sayısı sınırlı olduğu müd-
detçe aşı önceliği yüksek gruplara yapılacaktır. 
Önceliği yüksek dört grup vardır.
 
Halihazırda Saarland‘da 3. grup aşıya açılmıştır. 
Bunu COVID-19 hastalığını ağır bir seyirle geçir-
me riski düşük olanlar veya bulaşma riski (çok) 
yüksek olmayanlar takip etmektedir. 
0800 999 15 99 numaralı acil hattı arayarak ne 
zaman aşı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

1. Aşı olmuş olmama rağmen, hastalığı 
başkalarına bulaştırabilir miyim?       
Robert Koch Enstitüsü´nün tahminlerine 
göre aşı olanlar virüsü başkalarına çok ender 
bulaştırmaktadır. 
 
Bazen, aşıya rağmen yine de hastalığa yaka-
lanabilirsiniz. Bu durumlarda virüs daha az 
yayılır ve kısa sürede yok olur.  
 
Aşı olanlar yine de Covid 19´a karşı alınan 
tüm önemlere uyma zorundadırlar.            

2. Aşılar ne kadar güvenli?  
Almanya‘da yalnızca klinik araştırma 
programının üç evresini de 
başarıyla tamamlamış olan aşılar 
onaylanmaktadır. Bu ulusal ve 
uluslararası kalite standartları 
geliştirilen bütün diğer aşılarda 
olduğu gibi koronavirüs 
aşılarının onay süreçleri için 
de geçerlidir. 
 
Aşı onaylanıp piyasaya 
sürüldükten sonra 
denetimler devam 
eder ve sürükli takip 
altındadır. 

3. mRNA aşıları DNA‘yı 
değiştiriyor mu?  
Hayır, mRNA genetik 
yapıyı değiştirmez, 
çünkü mRNA bir „gen 
parçası“ değildir; 
dolayısıyla genoma gi-
rip de burada herhangi 
bir değişim yaratamaz.
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4. Aşının üreme yeteneği üzerinde  
etkisi var mı?  
Halihazırda mevcut olan COVID-19 aşıları 
çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar da dahil 
olmak üzere yetişkinler üzerinde test edilmiş 
ve güvenli ve etkili bulunmuştur. Aşının 
üreme yeteneğini olumsuz etkileyebileceği 
iddiası yanlıştır. 
 
SARS-CoV-2 aşıları üzerinde yapılan 
kapsamlı klinik araştırmalarda aşıların 
erkeklerde ve kadınlarda üreme yeteneği 
üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğuna 
işaret eden sonuçlar elde edilmemiştir. 

5. Korona geçirdim; buna  
rağmen aşı olmalı mıyım?  
5. SARS CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiği 
teşhis edilmiş ve iyileşmiş (PCR onaylı) 
kişilerde aşı en erken altı ay sonra 
yapılmalıdır. Onaylı bütün COVID-19 aşıları 
kullanılabilinir. Hastalığı atlattıktan sonra 
yapılan aşıya vücüt çok iyi cevap veriyor ve 
bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Çeşitli dillerde ayrıntılı bilgi için: 

www.saarland.de/ 
corona-integration
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