
14.07.2021 

1 

 

Koronavirüs Aşısı 
 

ÖNEMLİ: Aşı isteğe bağlı ve ücretsizdir! 
 
1.  Almanya’da onaylanmış aşılar 
Aşı Bilgi 
BionTech  Aşı türü: mRNA aşısı 

 Tavsiye edilen aşı yaşı: 12 yaş üstü için onaylı 
 Aşı şeması: Şu an 4 hafta arayla iki doz 

Moderna  Aşı türü: mRNA aşısı 
 Aşı için tavsiye edilen yaş: 18 yaş üstü için onaylı 
 Aşı şeması: Şu an 4 hafta arayla iki doz 

Astrazeneca  Aşı türü: Vektör aşı 
 Aşı için tavsiye edilen yaş: 60 yaş üstü kişiler ve ayrıca öncesinde doktor 

bilgilendirmesi ve kişisel risk değerlendirmesi sonrası 18 ila 59 yaş arası 
kişiler  

 Aşı şeması: Aşılama şu an heterojendir, yani ilk aşılama Astrazeneca ile 
yapılmakta, ikinci aşılama ise en erken 4 hafta sonra bir mRNA aşısı ile 
yapılmaktadır.  

Johnson & 
Johnson 

 Aşı türü: Vektör aşı 
 Aşı için tavsiye edilen yaş: 60 yaş üstü kişiler ve ayrıca öncesinde doktor 

bilgilendirmesi ve kişisel risk değerlendirmesi sonrası 18 ila 59 yaş arası 
kişiler  

 Aşı şeması: Tek doz 
 

2. Gerekli belgeler 
No. Belgeler 
1. Kimlik veya pasaport  
2. Koronavirüs aşısı (2 x) ile ilgili bilgilendirme metni 

 çeşitli dillerde sunulmaktadır: 
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

3. Koronavirüs aşısı (2 x) ile ilgili anamnezi içeren onay formu  
 çeşitli dillerde sunulmaktadır:  

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  
4. Sadece Sağlık Sigortası Birliği üzerinden randevu alındığında: Randevu onayı 
5. Mevcutsa: İlaç planı veya alerji belgesi gibi tıbbi belgeler 
Sağlık sigortası kartı gerekli değildir. 
 
3. Aşılama süreci 
Süreç Açıklama 
Kayıt Getirdiğiniz belgelere göre aşılama için veriler kayıt altına 

alınacaktır. 
Tıbbi bilgilendirme Bir bilgilendirme metni ve eğer evde doldurup getirmediyseniz, 

Korona aşısına dair bir onay formu alacaksınız. 
Bir doktorla danışma 
görüşmesi 

Koronavirüs aşısı ve olası yan etkileri hakkındaki sorularınızı 
bir doktora sorma imkanınız olacaktır. 

Aşılama Aşılama eğitimli uzman personel tarafından yapılmaktadır. 
Aşılama sonrası gözetim 
süresi 

Önlem amacıyla kısa süreli (en fazla 30 dakika) tıbbi gözetim 
altında kalınacaktır. 

 
 

Daha fazla bilgiyi 
www.kreis-kleve.de altında farklı dillerde de bulabilirsiniz. 


