
Die Corona-Schutzimpfung bringt das volle Leben zurück.

Korona aşısı yaşamı tamamiyle geri getirir.

CORONA VERSTEHEN

KORONA‘Yı ANLAMAK

TÜRKISCH



Bakan Boris Pistorius

Eyalet Meclis Üyesi, Niedersächsische 
Lotto-Sport-Stiftung Kurul Başkanı

Minister Boris Pistorius

MdL, Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung

Dr. Hans Ulrich Schneider

Vorsitzender des Vorstands der 
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 

Dr. Hans Ulrich Schneider

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Okuyucular,

Bir yılı aşkın bir süredir Korona Pandemisi için-
de bulunuyoruz. Hayat, bir günden diğerine baş 
aşağı geldi. Toplumsal yaşam en aza indirgendi, 
buna karşılık korkular ve endişeler tavan yap-
tı. Sars-CoV-2, 7-Günlük Gösterge, 3-G-Kuralı, 
FFP-2-Maskesi veya R-Değeri gibi terimler artık 
günlük konuşmalarımızın ayrılmaz bir parçası 
haline geldi.

Bilim ve tıbbın, kısa sürede tekrar normal ha-
yatlarımıza dönmemize yardımcı olan aşı mad-
delerini geliştirebilecek kadar ilerlemiş olması 
ise sevindiricidir:  Spor yapabiliyoruz, yemeğe 
çıkabiliyoruz ve büyüklerimizi ziyaret edebiliyo-
ruz.  Özel hijyen ve güvenlik tedbirleri alınarak 
bazı aktivitelerde bulunmak artık mümkün. 
Ancak, bu virüse karşı uygulanacak aşı yine de 
COVID-19’a karşı en iyi korumayı sağlıyor ve ya-
yılmasını önlüyor.  Kendi güvenliğimiz ve diğer-
lerinin güvenliği için.  Bu şekilde pandemiyi sınır-
layabilir, temas kısıtlamalarını gevşetebiliriz. 

Haziran 2021 tarihinde Niedersächsische  
Lotto-Sport-Stiftung, Niedersachsen Eyaleti Göç 
ve Katılımdan Sorumlu Eyalet Görevlisi Bayan 
Do ris Schröder-Köpf ve Flüchtlingsrat   
Niedersachsen e.V. ile işbirliği içerisinde 16 dilde 
bir aşı kampanyası başlattı.  Tıp uzmanları kısa 
videolarla virüs ve koruyucu aşı hakkında kendi 
ana dillerinde açıklamalar yayınladılar.  Alman-
ya’da sadece Almanca değil, örneğin Türkçe, 
Kürtçe, Arapça, Fransızca, Rusça ve İngilizce gibi 
başka diller de konuşulmaktadır. 

Her ne kadar dijital çağın tam merkezinde ol-
sak da, her insanın internetten önemli bilgilere 
ulaşma imkanı yok. Bu açıklayıcı broşürün ise 
bu insanlara yardımcı olması amaçlanmıştır 
Mümkün olan en yüksek sayıda insanın müm-
kün olan en üst seviyede bilgilendirilmesi ve aşı 
olması, virüsle mücadele açısından son derece 
önemlidir.  Bu broşürde yer alan sorular ve ce-
vapların, korona ve koruyucu aşı ile ilgili endişe 
ve korkularınızı giderebileceğini umuyoruz. 

Sağlık dolu bir yaşam dileriz.
Boris Pistorius ve Dr. Hans Ulrich Schneider

Giriş Sözü
Grußwort



Saygıdeğer Okuyucu,

Korona pandemisi yaklaşık bir buçuk yıldır– 
hem kişisel olarak küçük çapta hem de toplum-
sal bir bütün olarak büyük çapta– hepimizin 
yaşamını belirliyor. Pandemi bugün olduğu gibi 
gelecekte de büyük sıkıntı ve sorunlara neden 
olacaktır. Ancak; testler ve koruyucu aşılar sa-
yesinde (ağır) vatandaşlarımız arasında COVID 
hastalığına yakalanan insanlarımızın sayısını 
azaltmayı, topluma, iş piyasasına ve ekonomiye 
yeniden hayat vermeyi sağlayabildiğimizi ifade 
edebiliriz.  

Bunun gelecekte daha da iyi bir şekilde başarıla-
bilmesi için, kendi sağlığımız ve herkesin sağlığı 
için, mümkün olan en yüksek sayıda insanın test 
ve aşı olması son derece önemlidir!

Koruyucu aşı konusunda bilgilendirmenin iyi 
olması da aynı öneme sahiptir. Bu bilgilerin gü-
venilir ve kolay anlaşılabilir olması gereklidir. 
Özellikle başka ülkelerden bize gelmiş olup  
Almanca’ya henüz tam hakim olmayan insan-
larımız için bu çok önemli bir konudur. 

Şu an çok dilli bilgilendirme imkanı yaygın ola-
rak sağlanmaktadır. Niedersachsen Eyaleti Göç 
ve Katılımdan Sorumlu Eyalet Görevlisi,  Flücht-
lingsrat Niedersachsen e.V. ve Niedersächsische 
Lotto-Sport-Stiftung ile birlikte Haziran 2021 ta-

Doris Schröder-Köpf
Niedersächsische Landesbeauftragte 
für Migration und Teilhabe

Doris Schröder-Köpf
Asağı Saksonya Eyaleti Göç 
ve Katılım Görevlisi

rihinde hayata geçirdiğim „We explain for ever-
yone“ başlıklı video kampanyası da bunlardan 
bir tanesidir. Niedersachsen Eyalet Yönetimi de 
bu kampanya kapsamında „Aşılı daha güçlü-
yüz“ sloganı ile daha fazla insanın daha iyi ko-
ruma sağlaması için çaba sarf ediyor. 

 Şu an elinizde tuttuğunuz broşürün hedefi de 
bu yöndedir. Bu broşür içinde, kişisel aşı kararı-
nızı vermenizde size yardımcı olacak gerçekler, 
bildiri ve bilgiler yer almaktadır. Belki bu şekilde 
koruyucu bu „iğne“ ye karşı var olan olası şüphe 
ve önyargıların aşılması mümkün olabilecektir. 

Bu kitapçık 10 farklı dilde mevcuttur. Bu kitapçık 
çok sayıda hekim ve uzman tarafından denet-
lenmiş gerçeklerin geniş bir derlemesi olup– bu 
sefer dijital ortamda internette değil, kağıt üze-
rine baskı şeklinde kullanımı kolay bir kitapçık 
olarak yayınlanmıştır. Kitapların asla ortadan 
kalkmayacağı gibi, sayfalarını karıştırabilece-
ğiniz ele gelir bilgiye günümüzde de ihtiyaç var. 

Bu kitapçığı okurken size bol keyifler diliyorum. 
Bunu yaparken de bu kitapçığın, nihayetinde 
kendinize özel aşı kararınızı vermenize kolaylık 
sağlayacak çok sayıda bilgi sahibi olacağınızı 
umuyorum.

Sağlıklı kalın!
Sevgiler

Doris Schröder-Köpf

Giriş Sözü
Grußwort
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Neden COVID-19‘a Karşı Aşı 
Olmalı?
Warum sollte man sich gegen 
COVID-19 impfen lassen?

Mevcut COVID-19 aşılarının tamamı SARS-
CoV-2 korona virüsü bulaşmasına karşı çok 
iyi bir koruma sağlıyorlar, COVID-19 sürecinin 
daha hafif geçirilmesi için yüksek bir etkiye sa-
hipler. Aşı, sadece aşılanmış insanları korumak-
la kalmayıp, SARS-CoV2 korona virüsün diğer 
insanlara bulaştırma riskini de önemli ölçüde 
azaltıyor. Böylelikle örneğin 12 yaş altı çocuklar 
gibi şu an aşı olamayan insanlar da koruma altı-
na alınmış oluyor. Aşı, bu şekilde toplumsal sağ-
lık için önemli bir katkı sağlıyor. COVID-19-aşısı, 
pandemiyi sınırlamanın en etkin yolu olup her-
kes için geçerli olan temas kısıtlamalarının orta 
vadede gevşetilebilmesine yardımcı olacaktır. 

Vaka sayılarını düşük olması durumunda bile 
aşılama önemlidir: Mevcut durumda tüm Av-
rupa‘da aoldupğu gibi Almanya‘da da SARS-
CoV-2 Delta Varyasyonu büyük bir hızla yayıl-
maktadır. Bu varyasyon, şimdiye kadar baskın 
olan Alfa Varyantından çok daha büyük bir 
bulaşma kapasitesine sahip. Yapılan araştırma 
sonuçları, eksiksiz bir aşılmanın Delta Varyaso-
nuna karşı da iyi bir koruma sağladığını ortaya 
koymuştur. Tam aşı koruması için iki doz aşı 

olunmasını gerektiren aşılarda, tek doz aşının 
koruma faktörünün belirgin bir şekilde düşük 
olduğu düşünülmektedir. 

Aşılarını tam olanlar – ve COVID-19 hastalığını 
geçirip iyileşenler– için mevcut korona tedbirleri 
açısından şimdiden bazı kolaylıklar ve istisnalar 
getirilmiş durumdadır. Bu kişiler için örneğin ha-
len geçerli olan temas yasaklarına bir istisna uy-
gulanabilmekte ve bazı durumlarda karantina 
yükümlülüğünden muafiyet getirilebilmektedir. 
Bu kişiler çoğunlukla testleri negatif sonuç veren 
kişilerle eşit görülmektedir. Geçen süre içerisin-
de dijital aşı belgesi de kullanıma sunuldu. Bu 
şekilde, şu an ve geçmişte olunan COVID-19 aşı-
larını dijital aşı kimliği ile belgelemek mümkün 
olmaktadır.  

Ancak, aşı olmalarına rağmen, bu riskin çok dü-
şük olmasına rağmen, bazı kişilerin korona virüs 
kapmaları ve virüsü başkalarına bulaştırmaları 
mümkündür. Kendimizi ve diğer insanları en iyi 
şekilde korumak için -aşı olanlar ve hastalığı 
geçirip iyileşenler dahil- hepimizin AHA+L+A 
formülüne (Mesafeyi Koru - Hijyene Dikkat Et 
- Maske Kullan - Düzenli Havalandır - Korona 
Uyarı Uygulamasını Kullan) uymaya devam et-
memiz gerekir.

Neden COVID-19‘a Karşı Aşı Olmalı?
Warum sollte man sich gegen COVID-19 impfen lassen?



Korona‘ya Karşı Aşılanma Bilgileri
Allgemeines zur Impfung gegen 
Corona

4.  Almanya’da hangi korona aşıları ruhsat aldı?
  Welche Impfstoffe gegen Corona sind  
  in Deutschland zugelassen?

Almanya’da BioNTech („Comernaty“), Moderna, 
AstraZeneca („Vaxzevria“) ve Johnson&Johnson 
firmalarına ait aşılar ruhsatlandırılmıştır.

5.  Bu aşılar nasıl etki gösteriyor?
  Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

Aşıların hepsi vücudun kendi savunma meka-
nizmasını, yani bağışıklık sistemini harekete 
geçirir ve bu şekilde kendisini bu virüse karşı ko-
ruması sağlanır. Bu nedenle vücut, kendisini bu 
virüse karşı koruyan antikorlar üretir. Vücut bu 
aşılama sayesinde kendini nasıl savunabileceği-
ni „öğrenir“.

6.  Bu aşıların etkinliğinde nasıl bir fark var?
  Wie unterscheiden sich die Impfstoffe  
  in ihrer Wirksamkeit?

Aşıların tamamı ağır bir COVID-19 hastalığı-
na yakalanmaya, hatta bu hastalık nedeniyle 
meydana gelen ölümlere karşı koruma sağlar. 
Mevcut bilgi durumuna göre aşıların etkinlikle-
ri açısından belirgin bir fark yoktur. Aşıların ta-
mamının ilk aşılanma sonrasında iyi, ikinci aşı-
lanma sonrasında çok iyi bir koruma sağladığı 
kesinlik kazanmıştır. 
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Genel Aşılanma Bilgileri
Impfungen allgemein

1.  Aşılanma nedir?
  Was ist eine Impfung?

Bulaşıcı hastalıklardan korumak amacı ile in-
sanların vücuduna bir aşı malzemesinin veril-
mesine aşılanma deniyor. Bazı hastalıklara (örn. 
tetanos) karşı korunmak için düzenli aşı olun-
ması gerekmektedir. Diğer hastalıklarda (örn. 
çocuk felci veya korona) bir veya iki defa aşılan-
mak yeterli olmaktadır.

2.  Aşılanma nasıl etki ediyor?
  Wie funktionieren Impfungen?

Aşılanma sayesinde vücudun kendi savunma 
mekanizması harekete geçiriliyor. Buna bağışık-
lık sistemi de denmektedir. Aşılanma, bir hastalı-
ğa karşı savaşmak amacıyla bağışıklık sistemini 
kendi savunma maddelerini üretmesi için teşvik 
eder. Bu maddelere antikor denir.

3.  Aşılanma neden bu kadar önemli?
  Warum sind Impfungen wichtig?

Aşılanma sayesinde hastalanma riski azaltılır. 
Virüsler, bakteriler veya mantarlar vücuda girdi-
ğinde, bir enfeksiyondan bahsederiz. Bazı enfek-
siyonlar ölümle dahi sonuçlanabilir. Aşılanma 
sayesinde hem enfeksiyonlar önlenebilir, hem 
de bazen yıllar sonra ortaya çıkabilen sağlık so-

runlarının önüne geçilebilir.



7.  Kime hangi aşı uygulanıyor?
  Wer wird mit welchem Impfstoff   
  geimpft?

Almanya’da özellikle 16-59 yaş aralığındaki nis-
peten genç insanlara BioNTech aşısı uygulanı-
yor. BioNTech, AB bünyesinde artık 12 yaş üstü 
çocuk ve gençlere uygulanmak üzere de ruhsat 
almıştır. Burada, 12 yaş üstü her insanın mı, yok-
sa sadece hastalık geçmişi bulunan insanların 
mı aşılanacağına ilişkin Daimi Aşı Komisyonu-
nun tavsiyelerini bekleyeceğiz.

Moderna aşısı, şu an itibarı ile 18 yaş üstü insan-
lar için ruhsatlandırılmıştır. 

AstraZeneca firmasına ait Vaxzevria aşısı da 
aynı şekilde 18 yaş üstü insanlara uygulanmak-
tadır. Daimi Aşı Komisyonu 60 yaş üstü insanlar-
da bu aşının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Johnson&Johnson firmasına ait aşı da 18 yaş 
üstü insanlara uygulanıyor, bu aşının tek bir 
dozu yeterli oluyor. Daimi Aşı Komisyonu bu 
aşının da 60 yaş üstü insanlarda kullanılmasını 
tavsiye ediyor.

BioNTech, Moderna ve AstraZeneca (Vaxzevria) 
aşılarının ise bir kaç haftalık aralıkla iki defa uy-
gulanması gereklidir.

8.  Hangi aşı ile aşılanacağımı kendim  
  belirleyebilir miyim?
  Kann ich mir aussuchen, mit welchem  
  Impfstoff ich geimpft werde?

Hayır, seçim yapılamıyor. Fakat hiç kimse aşı 
olmak zorunda değildir. Aşı olmak gönüllülük 
esasına dayalıdır.

Aşı Olduktan Hemen Sonra Neler 
Oluyor?
Was passiert direkt nach der 
Impfung?
9.  Aşı olduktan sonra vücudumda neler  
  oluyor?
  Was passiert nach der Impfung in  
  meinem Körper?

Vücut aşıya tepki verir ve kendi antikorlarını üre-
tir. Bu nedenle bazen vücutta sizin de hissedebi-
leceğiniz hoş olmayan tepkiler ortaya çıkabilir. 
Aşıya verilen bu tepkiler genelde hafif olur ve bir 
kaç gün içerisinde kaybolur. Olası tepkiler şun-
lardır: İğne yerinde ağrı ve dokunma hassasiyeti, 
ciltte kızarıklık veya şişlik. Yorgunluk, baş ağrısı, 
ateş, üşüme ve titreme, mide bulantısı ve kas ağ-
rıları oluşabilir. 

5
Aşı Olduktan Hemen Sonra Neler Oluyor?

Was passiert direkt nach der Impfung?
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10. Bazı insanlar aşı sonrasında kendilerini  
  neden kötü hissediyorlar?
  Warum geht es manchen Menschen  
  nach dem Impfen schlecht?

Bedenlerimiz birbirinden farklıdır. Bu nedenle 
sergiledikleri tepki de farklı olabiliyor. Bu sebep-
le bazı insanlar aşı etkisini daha güçlü hisseder-
ken, bazıları daha hafif geçiriyor, hatta bazıları 
hiç hissetmiyor. 

11. Özel aşılama etkinlikleri nerede   
  yapılıyor?  
  Wo finden besondere Impfaktionen  
  statt?

Özel aşılama etkinlikleri … yapılıyor. Özel aşıla-
ma etkinliklerinin nerede yapıldığını öğrenmek 
için lütfen yerel haberlere bakınız.

12. Aşı öncesinde bir korona testi gerekli mi?  
  Ist vor der Impfung ein Corona-Test not 
  wendig?

Hayır. Semptomlara sahip olunmadığı süre, aşı 
öcesinde bir korona testi şart değildir ve gerekli 
de değildir.

13. Aşılanmak için yanımda neler 
  getirmeliyim?
  Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Elektronik sağlık kartınızı (sağlık sigorta kartı-
nı), kimliğinizi veya pasaportunuzu ve sarı aşı 
kimliğinizi (varsa) aşı randevusunda yanınızda 
bulundurunuz. 

14. Aşı ücretini kim karşılıyor?
  Wer bezahlt die Impfung?

Yasal veya özel sağlık sigortasına dahil olma-
nıza bakılmaksızın, aşılama ücretsizdir. Aile 
hekiminizde aşı olmanız halinde de aynı hüküm 
geçerlidir.

15. Aşı merkezine giderken yol masraflarını  
  kim karşılıyor?
  Wer übernimmt die Fahrtkosten zum  
  Impfzentrum?

Hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlar için sağlık 
sigortalarının taksi ücretini karşılaması düşünü-
lüyor. Bazı eyalet, kent ve belde belediyelerinin 
taksi ücretlerini karşılamaya yönelik özel uygu-
lamaları var. 

16. Aşı merkezine gelemiyorsam, ne olur?
  Was ist, wenn ich nicht ins 
  Impfzentrum kommen kann?

Mobil aşı ekipleri evinize gelebilir veya sizi aşı 
merkezine götürürler. Bu uygulamanın sizin 
bölgenizde hayata geçirilip geçirilemeyeceği ve 
nasıl uyulanacağı ilgili eyaletlerin sorumlulu-
ğundadır.

17. Sağlık sigortasına sahip olmamam ne  
  anlama gelir?
  Was ist, wenn ich keine    
  Krankenversicherung habe?

Korona aşısı sigortalılık durumunuzdan bağım-
sız olarak ücretsizdir. aşı ücretleri federal eyalet 
tarafından karşılanmaktadır.

18. Aşıya verilen tepki ile yan etkiler  
  arasındaki fark nedir?
  Was ist der Unterschied zwischen  
  Impfreaktionen und Nebenwirkungen?

Aşıya tepki verilmesi iyi bir işarettir. Bu tepki, aşı-
nın etkili olduğunu ve vücudun kendini koruma-
ya başladığını gösterir.

Yan etkiler ise iyi bir şey değildir ve tehlikeli ola-
bilirler. Fakat yan etkiler oldukça nadir ortaya 
çıkarlar. Örneğin aşıya alerjik bir reaksiyon 
gösterilmesi, tipik olmakla birlikte nadiren or-
taya çıkan bir yan etkidir. Aşılandıktan sonra 
örneğin kişide ateşlenme meydana gelirse ve 3 
gün içerisinde ateş düşmezse, doktora başvu-
rulmalıdır. Aynı şekilde, AstraZeneca firmasına 
ait Vaxzevria ile aşı olunduktan sonra yoğun bir 
baş ağrısı meydana geldiğinde ve ağrılar bir kaç 
gün devam ettiğinde de derhal bir doktora baş-
vurulmalıdır

19. Aşıya verilen tepkiler nelerdir?  
  Welche Impfreaktionen gibt es?

Olası tepkiler şunlardır: İğne yerinde ağrı ve do-
kunma hassasiyeti, ciltte kızarıklık veya şişlik. 
Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, üşüme ve titreme, 
mide bulantısı ve kas ağrıları oluşabilir. 
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20. Hangi yan etkiler ortaya çıkabilir?
  Welche Nebenwirkungen gibt es?

Yan etkilerin tamamı çok nadir meydana gelir! 
Aşıların tamamında örneğin bazen alerjik tepki-
lerle karşılaşılabilir. AstraZeneca ve   
Johnson&Johnson aşılarında oldukça az sayı-
daki vakada kanda pıhtılaşma görülmüştür.  
BioNTech aşısında ise, az sayıdaki vakada gö-
rülen miyokardit (kalp kası iltihabı) hastalığı ile 
aşı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırıl-
maktadır. Bunun haricinde bazı münferit vaka-
da akut yüz felci ile karşılaşılmış olup bu felç hali 
genelde bir kaç hafta içerisinde tekrar düzelme 
göstermiştir. Bunların aşı ile bağlantılı olup ol-
madığı ise hala belirlenememiştir. 

21. İlk doz aşı sonrasında ne kadar   
  güvendeyim?
  Wie gut bin ich durch die erste Impfung  
  geschützt?

Bunun cevabı üzerinde detaylı araştırmalar şu 
an devam etmektedir. Bu nedenle henüz kesin-
leşmiş güvenilir bir bilgi yoktur. Şu an itibarı ile 
ilk doz aşının dahi hastalığın ağır seyretmesine 
veya ölümle sonuçlanmasına karşı iyi ila çok iyi 
bir koruma sağladığı bilinmektedir. Fakat bu ko-
rumanın bir kaç hafta ila bir kaç ay sürmesinden 
dolayı (Johnson & Johnson hariç, bu aşıdan tek 
doz yeterli) mutlaka ikinci doz aşı olunmalıdır. 
İlk doz aşı olunurken hemen ikinci doz için bir 
randevu verilmektedir. 

22. İkinci doz aşı sonrasında ne kadar  
  güvendeyim?
  Wie gut bin ich durch die zweite   
  Impfung geschützt?

İkinci doz, aşılanma sürecini tamamlıyor   
(Johnson&Johnson hariç, bu aşıdan tek doz ye-
terli). İkinci doz mutlaka olunmalıdır, çünkü ilk 
doz aşı ile sağlanan koruma bir kaç hafta veya bir 
kaç ay sonra azalmaya başlamaktadır.

23. Aşıları tam olduktan sonra ne kadar bir  
  süre korunmuş olurum?
  Wie lange bin ich durch die   
  vollständige Impfung geschützt?

Bunun cevabı üzerinde detaylı araştırmalar 
şu an devam etmektedir. Uzmanlar, ikinci doz 
aşıdan sonra en az altı ay çok iyi bir korumaya 

sahip olunduğunu ifade ediyorlar. Bu süreden 
sonra aşının tekrarlanması gerekli olabilir.  
Tetanos aşısında da durum aynıdır. Bu aşının da 
her 10 yılda bir tekrarlanması gerekiyor.

24. Yaşımın aşının etkinliği üzerinde bir  
  etkisi var mı?

  Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit  
  der Impfung?

Evet. Artan yaşla birlikte vücudun kendi 
savunma mekanizması da zayıflıyor. Ancak, aşı 
hakkında elimizdeki mevcut bilgilere istinaden 
AB ruhsatına sahip aşılar sayesinde ileri yaşlarda 
dahi yeterli bir koruma sağlanabiliyor.

25. Aşı olmama rağmen virüsü başkalarına  
  bulaştırabilir miyim?
  Kann ich das Virus trotz Impfung  
  übertragen?

Evet. Bu olasılık çok düşük olmasına rağmen, 
başkalarına bulaştırma ihtimali var. Fakat şu 
anki bilgi durumumuza göre aşı olmuş kişiler 
hastalığı genelde hafif atlatıyor.

26. Korona hastalığını geçirdikten ve tekrar  
  sağlığıma kavuştuktan sonra da aşı  
  olabilir miyim?
  Kann ich mich auch impfen lassen,  
  wenn ich Corona hatte und wieder  
  gesund bin?

Evet, fakat bu tür bir durumda, virüse karşı 
sağlanmış olup halen mevcut olan bağışıklığı 
tekrar tetiklemek için en erken 6 ay sonra aşı 
olunması tavsiye edilmektedir. 

27. Aşı olduktan sonra yine maske   
  kullanmak ve hijyen kurallarına dikkat  
  etmek zorunda mıyım?
  Muss ich nach der Impfung noch einen  
  Mundschutz tragen und die Hygienere- 
  geln einhalten?

Evet. Pandemiye ilişkin mevcut davranış kural-
ları hala geçerlidir. Aşı olduktan sonra da diğer 
insanlara korona bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle 
güvenlik tedbirleri geçerliliklerini sürdürmeye 
devam eder.

2
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28. İki ayrı aşı maddesiyle aşı olabilir  
  miyim?
  Kann ich mit zwei verschiedenen  
  Impfstoffen geimpft werden?

Bir aşı için iki doz ön görülmüş ise, her iki aşı-
lamada da genelde aynı aşı maddesi enjekte 
edilir. Burada Astrazeneca aşısı bir istinadır. 
Bu aşı için Sağlık Bilim Kurulu bir çapraz aşıla-
ma tavsiyesinde bulunuyor: İlk aşı dozu ola-
rak  Astrazeneca, ikinci doz olarak ise bir  
mRNA-aşısı, örneğin BioNTech öneriliyor.

29. Aşılanarak hangi avantajlara sahip  
  olurum?
  Welche Vorteile habe ich durch eine  
  Impfung?

Öncelikle korona virüsüne bağlı hastalığın ağır 
geçmesine veya ölümcül sonuçlarına karşı koru-
ma sağlarsınız.

Aşılandıktan sonra korona virüsü enfeksiyonu 
kapma ihtimaliniz en aza indirgenmektedir.

Sizin başka insanlara korona virüsü bulaştırma 
olasılığınız da çok daha ihtimal dışıdır.

Sağlığa yönelik faydaların dışında, aşı olmadan 
yapamayacağınız birçok boş zaman aktiviteleri-
ni de artık yapabilirsiniz. Aşı olduğunuzu kanıt-
layabilmeniz halinde, Café’lere gidebilir, arka-
daşlarınızla buluşabilir ve serbest zamanınızın 
tadını çıkartabilirsiniz.

30. İlk doz aşı olduktan sonra korona  
  testim pozitif çıkarsa ne olur?
  Was ist, wenn ich nach einer ersten  
  Impfdosis positiv getestet werde?

Aşı sonrasında korona testinin pozitif çıkması 
şu nedenlere dayanabilir: Aşılanan kişi aşıla-
madan hemen önce enfeksiyon kapmış olabilir. 
Çünkü enfeksiyon kapma ile hastalık işaretle-
rinin ortaya çıkması arasında geçen ortalama 
süre (kuluçka süresi) 5 ila 6 gün arasındadır.

Hangi Riskler Var?
Welche Risiken gibt es?
31. Diğerlerinden daha fazla enfeksiyon  
  riski taşıyan insanlar var mı?
  Gibt es Menschen, die ein größeres  
  Infektionsrisiko haben als andere?

Yaşlı ve hasta insanların ağır hastalığa yaka-
lanma veya COVID-19 nedeniyle ölme riski çok 
daha yüksektir. Diğer insanlarla yoğun bir temas 
içerisinde olan kişiler daha yüksek bir enfeksiyon 
riskine sahipler. Örneğin doktorlar, hastane per-
soneli, yurtlarda yaşayan kişiler, polis memurları 
veya öğretmenler bu gruba örnektir.

Hangi Riskler Var?
Welche Risiken gibt es?
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32. Yurt gibi toplu ortamda kalan kişiler  
  neden diğer insanlardan önce   
  aşılanıyorlar?
  Warum werden Menschen in   
  Sammelunterkünften früher als andere  
  Menschen geimpft?
Dar alanda çok sayıda kişinin bulunduğu bu 
tür toplu ortamlarda yaşayan insanların koro-
na virüs ile enfekte olma ihtimalleri çok daha 
yüksektir. Alanın dar olması sosyal mesafe ku-
ralına uyulmasını son derece zorlaştırmaktadır. 
Bu nedenle, bu insanların çok iyi korunması son 
derece önemlidir.

33. Aşı sonrasında karatinaya girmek  
  zorunda mıyım?
  Muss ich nach der Impfung in   
  Quarantäne?

Hayır. İki aşı olduktan sonra, bunu belgeleyebi-
lenler karantinaya girmek zorunda değildir. Ya-
yılmaya başlayan yeni varyasyonlarda ise, virüs 
varyasyonunun yoğun olduğu riskli bölgelerden 
gelenler veya bu bölgelerde tatil yapanlar da iki 
aşı olsalar dahi karantina uygulamalarına tabi 
tutulabilmekteler.

34. Hamileysem aşı olabilir miyim?
  Kann ich geimpft werden, wenn ich  
  schwanger bin?

COVID-19 aşılarının hamilelik sürecinde uygu-
lanmasına ilişkin güncel verilere sahip olmadı-
ğımızdan, genel olarak hamilelikte aşı olunması 
tavsiye edilmemektedir. Hamile kadının eski bir 
hastalığı yüzünden COVID-19 hastalığını ağır 
geçirme riski yüksek ise, faydası ve riskleri iyi 
analiz edilerek ve detaylı bir bilgilendirme son-
rasında münferit vakalarda aşılanmak müm-
kün olabilir.

35. Kimler aşı olmamalı?
  Wer sollte nicht geimpft werden?

Kendilerini hasta hisseden ve örneğin yüksek 
ateşi olan kişiler ancak sağlıklarına kavuştuktan 
sonra aşı olmalılar.

36. Aşı kısırlık yapıyor mu?
  Macht die Impfung unfruchtbar?

Hayır. Aşının kısırlık yaptığına yönelik tek bir  
bilimsel bulgu dahi yoktur.

37. Emzirme döneminde annelerin   
  COVID-19 aşısı olmaları mümkün mü?
  Können sich Mütter in der Stillzeit  
  gegen COVID-19 impfen lassen?

Emzirme döneminde aşılanmaya yönelik şu an 
çok az bilgi mevcut. Sağlık Bilim Kurulu, emzir-
me döneminde annenin aşılanmasının bebek 
için bir risk teşkil edeceğine ihtimal vermiyor.

38. Bazı aşılarda aşılama niçin durduruldu?
  Wieso kam es bei manchen Impfstoffen  
  zu einem Impfstopp?

Olası komplikasyonların daha detaylı araştırıl-
ması için bazı aşılarda aşılama durduruldu. Tüm 
insanların güvenliğini her zaman çok önemsiyo-
ruz. Bu sebeple de araştırmalar detaylı bir şekil-
de yürütülüyor.

(RKI)

Das Robert Koch-Institut

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Federal 
Alman Hükümetinin biyomedikal öncü 

araştırma kurumudur. 
RKI‘nin temel görev alanı kamu sağlığıdır.
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Nasıl Aşı Olabilirim?
Wie kann ich mich impfen 
lassen?
39. Aşı olmak için başvurmalı mıyım?
  Muss ich mich anmelden, um geimpft  
  zu werden?

Evet. Niedersachsesen - Aşağı Saksonya eyale-
tinde farklı başvuru yolları var:

Alo-Telefon hattının numarası: 0800 99 88 665

Bu telefon hattına Pazartesi - Cumartesi günleri 
saat 8 ila 20 arası ulaşabilirsiniz.

Pazar ve tatil günleri Alo-Telefon hattı kapalıdır.

Online-Impfportal (Aşı Portalı):

https://www.impfportal-niedersachsen.de

Bunun haricinde aile hekiminizi veya çevreniz-
deki hekimleri arayabilirsiniz. Çok sayıda hekim 
muayenehanesinde korona aşısı yapıyor. Bun-
lardan da genelde bir randevu almanız gerek-
mektedir. Bir kaç hafta bekleme süresi meydana 
gelebilir. Mülteci yurtlarında sosyal danışman-
lar bu başvuru sürecinde yardımcı oluyorlar. 

Niedersachsesen - Aşağı Saksonya Hekim Bilgi 
portalinden birden fazla dilin konuşulduğu he-
kimlerin bir listesini görebilirsiniz:

https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

40. Aşılamayla ilgili bir danışmanlık   
  hizmeti veriliyor mu?
  Gibt es ein Beratungsgespräch zum  
  Impfen?

Aşılama öncesinde her kişi tıbbi danışmanlık 
alma hakkına sahiptir. Bu hak, aile hekiminin 
muayenehanesinde olsun, aşı merkezlerinde ol-
sun, aşı olacağınız her yerde geçerlidir. Sormak 
istediğiniz her konu hakkında bilgi alabilirsiniz. 
Henüz aşılanma konusunda karar vermediyse-
niz, danışmanlık almak için aile hekiminize baş-
vurabilirsiniz.

Nasıl Aşı Olabilirim?
Wie kann ich mich impfen lassen?

(STIKO)

Sağlık Aşı Bilim Kurulu 

Sağlık Bilim Kurulu (STIKO) Almanya‘da 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Kurul fahri 
görevli 26 uzman kişiden oluşmaktadır. 

Bu kurul koruyucu aşı uygulamaları 
ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili 

konular üzerinde çalışmakta ve aşı 
tavsiyelerinde bulunmaktadır.
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Aşı İspatı Hakkında Sorular
Fragen zum Impfnachweis
41. Sarı aşı pasaportu nedir?
  Was ist der gelbe Impfpass?

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) sarı aşı kimli-
ği („Uluslararası Aşı Belgesi veya Aşı Defteri“ de 
denmektedir), hangi aşıların yapıldığını belge-
leyen ve uluslararası arenada kabul gören bir 
belgedir ve tavsiye edilir.

42. Dijital aşı belgesi nedir?
  Was ist der digitale Impfnachweis?

Dijital aşı belgesi (veya aşı sertifikası), korona 
aşısı olunduğunu belgelemeye yarayan diğer 
bir yoldur. Aşı olanlar bu şekilde aşı tarihi ve aşı 
maddesi gibi bilgileri akıllı telefonlarında  
(CovPass-App veya Corona-Warn-App   
uygulamaları ile) dijital olarak yönetebilirler.

43. Dijital aşı belgesine nereden ve ne  
  zaman sahip olabilirim?
  Wo und ab wann bekommt man den  
  digitalen Impfnachweis?

Dijital aşı sertifikasına hekimlikte veya aşı 
merkezinde aşı olduktan hemen sonra sahip 
olabilirsiniz. Buna alternatif olarak bu dijital 
sertifikayı daha sonra eczanede de tanzim etti-
rebilirsiniz.

44. Kullanıcılar için dijital aşı 
  pasaportunun maliyeti nedir?
  Was kostet der digitale Impfpass?

Dijital aşı pasaportu ücretsizdir.

45. Aşı olduğumu veya bu hastalığı   
  geçirdiğimi belgeleyen evrakları sürekli  
  yanımda taşımak zorunda mıyım?
  Muss ich den Nachweis, dass   
  ich  geimpft oder genesen bin, immer  
  mitführen?

Bu konuya tam olarak bir açıklık getirilene ka-
dar COVID-19 aşısı olduğunuzu belgeleyen aşı 
kartının aslını veya aşı tasdik yazısını yanınızda 
bulundurmanız tavsiye edilir.

46. Dijital aşı belgesi ile Avupa içinde  
  sorunsuz bir şekilde seyahat edilebilir mi?
  Kann man mit dem digitalen   
  Impfnachweis innerhalb Europas  
  problemlos reisen?

Almanya CovPass ile Avrupa Sertifikasını Alman-
ya‘da uygulamaya koydu. Almanya aynı za-
manda Avrupa Gateway-Server denen sisteme 
de dahil oldu. Bu sistem sayesinde sertifikalar 
tüm AB bünyesinde, bunun haricinde İzlanda, 
Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre‘de kullanılabilir.

47. Bir sertifikayı kaybettiğimde ne   
  yapabilirim?
  Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat  
  verloren habe?

Aşı pasaportu veya korona aşısı olduğunuzu 
belgeleyen diğer evrakları kaybetmeniz halinde, 
ilgili aşı merkezi veya aşıyı yapan hekim ile irti-
bata geçiniz.

Aşı İspatı Hakkında Sorular
Fragen zum Impfnachweis
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Çocuk Aşısı Hakkında Sorular
Fragen zu Impfangebote für 
Kinder
48. Çocuklar için bir aşılama tavsiyesi var mı?
  Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?

Evet, 19 Ağustos 2021 tarihinde Sağlık Bilim Ku-
rulu (STIKO) yeni verilerin değerlendirilmesi ve 
kapsamlı bir Risk-Fayda-Analizinden sonra 12 
yaş üstü çocuk ve gençler için genel bir aşı tav-
siyesi yayınladı.

49. Çocuklar niçin aşılanmalı?
  Warum sollten Kinder geimpft werden?

Koruyucu korona aşısı 12 yaş üstü çocuklara, 
hastanede tedavi edilmesi gereken ağır bir  
COVID-19 hastalığına yakalanmalarına karşı 
güvenilir ve etkin bir koruma sağlamaktadır.

50. Çocuklarıma hangi aşı ile aşı   
  yaptırabilirim?
  Mit welchem Impfstoff kann ich meine  
  Kinder impfen lassen?

12 ila 17 yaş arası her çocuk ruhsat alan mRNA 
aşılarından (BioNTech/Pfizer şirketine ait  
Comirnaty® veya Moderna şirketine ait   
Spikevax® (Vaccine Moderna)) biri ile aşı olabilir. 
Aşı öncesinde tıbbi bir bilgilendirme ve duruma 
göre ebeveynlerin onayı gereklidir.

51. Oniki yaş altı çocuklar da COVID-19‘a  
  karşı aşılanıyorlar mı?
  Werden schon Kinder unter 12 gegen  
  COVID-19 geimpft?

Hayır, henüz on ki yaş altı çocuklar için bir aşı 
geliştirilmesi ve ruhsatlandırılmadı. Fakat iyi 
bir haber var: En azından BioNTech/Pfizer ve 
Moderna isimli üreticiler, kısa bir süre içerisinde 
küçüklerin de aşılana-bilmesi için büyük çaba 
sarf ediyorlar.

52. Çocuklarıma nerede aşı yaptırabilirim?
  Wo kann ich meine Kinder impfen  
  lassen?

12 yaş üstü çocuk ve gençler yetişkinlerle aynı 
yerlerde aşı olabilirler.

53. Çocuklarıma federal eyaletlerin   
  hepsinde aşı yaptırabilir miyim?
  Kann ich meine Kinder in anderen  
  Bundesländern impfen lassen?

Evet. Çocukların diğer eyaletlerde aşılanması da 
mümkündür.

Çocuk Aşısı Hakkında Sorular
Fragen zu Impfangebote für Kinder
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54. Almanya’da tam olarak kimler aşı  
  yapıyor?
  Wer genau impft in Deutschland?

Almanya’da seyyar aşı ekipleri dahil olmak üze-
re aşı merkezleri, muayenehanesi bulunan aile 
hekimleri ve uzman hekimler; 7.6.2021 tarihin-
den itibaren de iş yerlerindeki hekimler ile özel 
hekimler aşı yapıyorlar.

55. Seyyar aşı ekipleri ne demek?
  Was sind mobile Impfteams?

Seyyar aşı ekipleri, aşı merkezinde çalışan he-
kimlerden oluşan bir ekiptir; bu ekip bakım ve 
huzur evlerine, mülteci yurtlarına veya çok sa-
yıda insanın dar alanda yaşadığı bölgelere ula-
şıyorlar. Tıbbi şartlar altında yerinde aşılamada 
yapmaktadırlar.

56. Daha detaylı bilgileri nereden   
  edinebilirim?
  Wo gibt es weiterführende   
  Informationen?

Ayrıntılı bilgiyi bu adreslerden alabilirsiniz:

www.niedersachsen.de/Coronavirus

www.zusammengegencorona.de

www.impfen-gegen-corona.eu

www. covid.nds-fluerat.org

Hukuki Sorular 
Rechtliche Fragen
57. Aşılanma gönüllü müdür?
  Ist die Impfung freiwillig?

Evet. Aşı olmak veya olmamak Almanya’da kişi-
nin kendi kararıdır.

58. Aşı olmasam cezalandılır mıyım?
  Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht  
  impfen lassen will?

Hayır. Kimse cezalandırılmamaktadır. Aşılanma 
gönüllülük esasına dayanmaktadır.

59. Aşılanmanın devam eden bir iltica  
  süreci üzerinde etkisi var mı?
  Hat die Impfung Auswirkungen auf ein  
  laufendes Asylverfahren?

Hayır. Aşı olmak veya olmamak cezaya tabi de-
ğildir ve devam eden bir iltica süreci üzerinde de 
bir etkisi yoktur.

Hukuki Sorular 
Rechtliche Fragen
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Korona Pandemi Kelime Listesi
Wortliste Corona-Pandemie
A/a
die Absonderung,-en I tecrit
das Abstandhalten Sg. I mesafe koruma
die Abstandsregel,-n I mesafe kuralı
die AHA-Regeln Pl. I AHA-Kuralı (Mesafeyi koru!  
 Hijyene dikkat et! Günlük maske kullan!)
- aktuell I güncel
die  Alltagsmaske,-n I günlük maske
die Altersgruppe,-n I yaş grubu
die  Anmeldung,-en I müracaat
-  ansteckend I bulaşıcı 
die  Ansteckungsgefahr,-en I bulaşma tehlikesi
die  Ansteckungsrate,-n I bulaşma oranı
das  Ansteckungsrisiko,-en I bulaşma riski
der  Ansteckungsweg,-e I bulaşma yolu
der  Antikörper,- I antikor (Bağışıklık maddesi)
die Apotheke,-n eczane
die App,-s I app (uygulama)(App terimi uygulama  
 anlamına gelen „Application“ kısaltmasıdır) 
der Arzt,..e m. I hekim
die  Ärztin,-nen  f. I hekim
die  Arzthelferin,-nen f. I hekim asistanı
die Arztpraxis,-en I muayenehane
die Arztauskunft,..e I tıbbi bilgi
die Atem-Schutz-Maske,-n I nefes koruma maskesi
die Auffrischungsimpfung,-en I hatırlatma aşısı
die Ausbreitung,-en I yayılma
die Ausgangssperre,-n I sokağa çıkış yasağı
das  Ausgehverbot,-e I sokağa çıkış yasağı
die  Ausnahmenverordnung,-en I istisna yönetmeliği
die Ausreisesperre,-n I yurtdışına çıkış yasağı

B/b
der Barcode,-s I barkod (Barkod, ürün ve ambalajlar  
 üzerinde makinelerce okunabilen kod)
der  Betriebsarzt,..e m. I işyeri hekimi
die  Betriebsärztin,-nen f. I işyeri hekimi
die Behelfsmaske,-n I muvakkat maske
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I muvakkat ağız- 
 burun koruması
der Bevölkerungsschutz,-e I nüfus güvenliği
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I Federal  
 Sağlık Bakanlığı
der  Bürgertest,-s I vatandaş testi

C/c
die Chipkarte,-n I çipli kart
- coronafrei I koronasız
die Coronakrise,-n I korona krizi
die  Corona-Impfverordnung,-en I korona aşı  
 yönetmeliği
der Corona-Test,-s I korona testi
die Coronakrise,-n I korona krizi
das Corona-Virus,-en I korona virüsü
die Coronavirus-Pandemie,-n I korona virüs pandemisi
die Corona-Warn-App,-s I korona uyarı uygulaması
- COVID-19 I COVID-19

die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I COVID-19  
 koruyucu tedbir 
die COVID-19-Erkrankung,-en I COVID-19 hastalığı
das COVID-Zertifikat,-e I COVID sertifikası
die CovPass-App,-s I covid pasaport uygulaması

D/d
der Datenschutz Sg. I bilgi güvenliği
die Delta-Variante,-n I delta varyasyonu
die Desinfektion,-en I dezenfeksiyon
das Desinfektionsmittel,- I dezenfektan
- desinfizieren I dezenfekte etme
das digitale -n COVID-Zertifikat,-e I dijital COVID  
 sertifikası
der digitale -n Impfnachweis,-e I dijital aşı belgesi
- dokumentieren I belgeleme
die Drei-G-Regel,-n I Üç G-Kuralı
 (Aşılandı, İyileşti, Test edildi)

E/e
die Eindämmung,-en I engelleme
die Einreiseregeln Pl. I ülkeye giriş kuralı
der Einreisestopp,-s I ülkeye giriş yasağı
das Einreiseverbot,-e I ülkeye giriş yasağı
die Einreise-Verordnung,-en I ülkeye giriş yönetmeliği
die Einschränkung,-en I kısıtlama
der Einweghandschuh,-e  I tek kullanımlık eldiven
die elektronische -n Gesundheitskarte,-n I elektronik 
 sağlık kartı
die Epidemie,-n I epidemi
der Epidemiologe,-n I epidemiyolojist
die  Erkrankung,-en I hastalanma
der Erfolg,-e einer Behandlung I tedavi başarısı
der Erreger,- I patojen
die Erst- und Folgeimpfung,-en I ilk ve devam aşısı
die Erstimpfung,-en I ilk aşı
der Erwachsene,-n m. I yetişkin
die Erwachsene,-n f. I yetişkin

F/f
die Fall-Zahl,-en I vaka sayısı
- Falsch negativ I sahte negatif
- Falsch positiv I sahte pozitif
die FFP2-Maske,-n I FFP2 maskesi (FFP2 maskesi,  
 bir filtreli maskedir. Bu filtre neredeyse hiç bir  
 damlacığa geçiş vermez.)
- freiwillig I gönüllü
die Freiwilligkeit,-en I gönüllülük
die  Fruchtbarkeit,-en I fertilite

G/g
der Geimpfte,-n m. I aşılanmış kişi
die Geimpfte,-n f. I aşılanmış kişi
das gelbe -n Heft,-e I sarı defter
der Genesene,-n m. I iyileşmiş kişi
die Genesene,-n f. I iyileşmiş kişi
der Genesenennachweis,-e I iyileşme belgesi
das Genesenenzertifikat,-e I iyileşme sertifikası
der gesundheitliche -n Schaden,..I sağlık hasarı
das Gesundheitsamt,..er I sağlık müdürlüğü
der Getestete,-n I test edilen kişi

Korona Pandemi Kelime Listesi
Wortliste Corona-Pandemie
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H/h
das Handdesinfektionsmittel,- I el dezenfektanı
die Handhygiene Sg. I el hijyeni
die  häusliche -n Absonderung,-en I evde tecrit
die  häusliche -n Isolierung,-en I ev ortamında izolasyon
der Heranwachsende,-n m. I genç yetişkin
die Heranwachsende,-n f. I genç yetişkin
die Hospitalisierungsrate,-n I hastanede yatış oranı
die Hospitalisierungsinzidenz,-en I hastanelik vaka  
 sayısı
die  Hotline,-s I acil telefon hattı
der Hotspot,-s I odak noktası
 (Hastalık vaka sayısı yüksek bölge)
die Hygiene Sg. I hijyen
die Hygienemaßnahme,-n I hiyjen tedbiri
die Hygieneregeln Pl. I hijyen kuralı
die  Hygienevorschrift,-en I hijyen talimatı

I / i
- immun I bağışık (Hassas olmayan, dirençli, korumalı)
die Immunabwehr Sg. I bağışıklık savunması
die Immunisierung,-en I bağışıklık sağlama
 (Vücudun enfeksiyonlara karşı savunma   
 mekanizmasının güçlerilmesi)
die Immunologie,-n I immünoloji
die Immunreaktion,-en I bağışıklık tepkisi
der Immunschutz,-e I immün koruma
die Immunschwäche,-n I zayıf bağışıklık
das Immunsystem,-e I bağışıklık sistemi
das Impfangebot,-e I aşı teklifi
die Impfauskunftspflicht,-en I aşı bilgilendirme  
 yükümlülüğü
die Impfbescheinigung,-en I aşı belgesi
die Impfbereitschaft,-en I aşı olma isteği
die Impfdosis,-en I aşı dozu
- impfen I aşılama
der Impfgegner,- m. I aşı karşıtı
die Impfgegnerin,-nen f. I aşı karşıtı
das Impfheft,-e I aşı defteri
die Impfkampagne,-n I aşı kampanyası
die Impfkommission,-en I Aşı komisyonu
der Impfnachweis,-e I aşı belgesi
der Impfpass,..e I aşı pasaportu
die Impfpflicht,-en I aşı yükümlülüğü
die Impfpriorisierung,-en I aşı önceliği
das Impfprotokollierungssystem,-e I aşı protokol  
 sistemi
die Impfquote,-n I aşı oranı
die  Impfreaktion,-en I aşı  tepkisi
das Impfregister,-  I aşı sicili
der Impfschutz,-e I aşı koruması
der Impfskeptiker,- m. I aşıya şüpheli bakan
die Impfskeptikerin,-nen f. I aşıya şüpheli bakan
der Impfstatus,- I aşı durumu
der Impfstoff,-e I aşı maddesi
die Impfstoffknappheit,-en I aşı dar boğazı
der Impfstopp,-s I aşılamayı durdurma
die Impfstrategie,-n I aşı stratejisi
der  Impftermin,-e I aşı randevusu

die Impfung,-en I aşılama
- impfwillig I aşı isteklisi
die Impfwilligkeit,-en I aşı isteği
der  Impfzeitpunkt,-e I aşı zamanı
das Impfzentrum,-en I aşı merkezi
das Impfzertifikat,-e I aşı sertifikası
die Infektion,-en I enfeksiyon
die Infektionskette,-n I enfeksiyon zinciri
die Infektionskrankheit,-en I enfeksiyon hastalığı
die Infektionsrate,-n I enfeksiyon oranı
das Infektionsrisiko,-en I enfeksiyon riski
das Infektionsschutzgesetz,-e I enfeksiyon koruma  
 yasası
die Infektionswelle,-n I enfeksiyon dalgası
die Infektiosität,-en I enfeksiyona uygunluk
- infizieren I enfekte olmak
der Infizierte,-n m. I enfekte olmuş kişi
die Infizierte,-n f. I enfekte olmuş kişi
die Information,-en I bilgi
die Inkubationszeit,-en I Kuluçka süresi (Bir patojenin  
 bulaşması ile ilk semptomların ortaya çıkmasına  
 kadar geçen süre)
die Intensivpflegestation,-en I yoğun bakım servisi
die Inzidenz,-en I vaka sayısı (Bir kişi grubunda ve belli  
 bir süre içerisinde yeni hastalananların sayısı)
der Inzidenzwert,-e I vaka değeri
die Inzidenzstufe,-n I vaka kademesi
die Isolation,-en I izolasyon

J/ j
der Jugendliche,-n m. I genç insan
die Jugendliche,-n f. I genç insan

K/k
die KN95-Maske,-n I KN95 maskesi (KN95 maskesi,  
 partikülleri filtreleyen bir solunum maskesidir.)
die  Kinderimpfung,-en I çocuk aşısı
der  Kinderwunsch,..e I çocuk isteği
der  Kontakt,-e I temas
die  Kontaktbeschränkung,-en I temas kısıtlaması
die  Kontaktperson,-en I temas kişisi
die Kontaktsperre,-n I temas yasağı
die Kontaktübertragung,-en I temas yoluyla aktarma
das Kontaktverbot,-e I temas yasağı
das  Krankenhaus,..er I hastane
die  Krankenversicherung,-en I sağlık sigortası
die  Krankenversicherungskarte,-n I sağlık sigorta kartı 
das  Krankheitsanzeichen,- I hastalık göstergesi

L/l
die Landesbehörde,-n I eyalet resmi dairesi
das Landesgesundheitsministerium Sg. I eyalet  
 sağlık bakanlığı
die Latenzzeit,-en I kuluçka süresi (Bir patojenin 
 bulaşması ile ilk hastalık semptomların ortaya  
 çıkmasına kadar geçen süre)
der Lockdown,-s I Kapanma (Pandemi enfeksiyon  
 zincirinin oluşmasıyla mücadele amaçlı 
 enfeksiyondan koruma tedbiri)
die Lockerung,-en I gevşeme
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M/m
die Maske,-n I maske
die Maskenpflicht,-en I maske zorunluluğu
die medizinische -n Maske,-n I medikal maske
der  Mindestabstand,..e I asgari mesafe
das mobile -n Impfteam,-s I seyyar aşı ekibi
der mRNA-Impfstoff,-e I mRNA aşı maddesi
 (mRNA aşı maddesinde koruma sağlamak  
 için patojen veya bunların bileşenleri (antijen)  
 kullanılmaz)
die Mund-Nasen-Bedeckung,-en I ağız-burun örtüsü
der Mund-Nasen-Schutz,-e I ağız-burun güvenliği
der Mutant,-en I mutant (Genetiği değişmiş canlı)
die Mutation,-en I mutasyon (Değişme, dönüşme)
- mutieren I mutasyona uğrama (Değişmek,  
 dönüşmek)

N/n
die Nebenwirkung,-en I yan etki
der negative -n PCR-Test,-s I negatif PCR testi
die Neuinfektion,-en I yeni enfeksiyon
die  Neuinfektionszahl,-en I yeni enfeksiyon sayısı

O/o
die OP-Maske,-n I ameliyat maskesi

P/p
die Pandemie,-n I pandemi
der  PCR-Test,-s I PCR testi 
 (Öncelike ağız, burun ve genizden alınan sürüntü  
 örnekleri sayesinde enfeksiyon, genetik hastalık  
 veya babalık testlerinin yapılmasına yarayan  
 moleküler biyolojik teshis yöntemi)
das  Präparat,-e I preparat
das Pflege- und Altersheim,-e I bakım ve huzur evi
der positive -n PCR-Test,-s I pozitif PCR testi
die Präventionsmaßnahme,-n I önlem tedbiri
der Privatarzt,..e m. I özel hekim
die Privatärztin,-nen f. I özel hekim
die Produktinformation,-en I ürün bilgisi

Q/q
der QR-Code,-s I karekod (QR = „Quick Response“.=  
 Hızlı cevap da denen karekod, siyah ve beyaz  
 alanlardan oluşan bir koddur)
die Quarantäne,-n I karantina
die Quarantänestation,-en I karantina servisi
die  Quarantänepflicht,-en I karantina yükümlülüğü
die  Quarantänezeit,-en I karantina süresi

R/r
der R-Wert,-e I „R“ harfi bulaşma sayısını ifade eder.  
 Bu, korona virüsü taşıyıcısının ortalama kaç kisiye  
 bulaştırdığını ifade eder. “R-Wert“ R değeri bulaşıcı  
 oranı anlamına da gelebilir.
die räumliche -n Distanzierung,-en I mekansal  
 mesafe koruma
die  Regelung,-en I düzenleme
das Risiko,-en I risk
das Risikogebiet,-e I riskli bölge
die Risikogruppe,-n I riskli grup

S/s
die Sammelunterkunft,..e I topkama yurdu
 Sars-CoV-2 I Sars-CoV-2
 (Virüslerin neden olduğu enfeksiyon hastalığı)
die Schulschließung,-en I okulların kapanması
der Schutz gegen Corona Sg. I koronaya karşı koruma
die  Schutzimpfung,-en I koruyucu aşı
die  Schutzmaßnahme,-n I Koruma tebiri
die  Schutzverordnung,-en I Koruma yönetmeliği
die  Schwangere,-n I hamile kişi
die  Schwangerschaft,-en I hamilelik
der  Selbsttest,-s I ototest
der Shutdown,-s I kapanma
 (Toplu karantina uygulaması kapsamında  
 kamusal hayatın durdurulması)
der Sicherheitsabstand,..e I güvenlik mesafesi
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I yedi günlük gösterge
das Social Distancing Sg. I sosyal mesafe
der soziale -n Kontakt,-e I sosyal temas
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I Sağlık  
 Bilim Kurulu
die  Stillzeit,-en I emzirme süresi
das Symptom,-e I semptom

T/t
die Terminvergabe,-n I randevu sistemi
das  Testergebnis,-se I test sonucu
der Testnachweis,-e I test sonuç belgesi
die  Testnachweispflicht,-en I test belgeleme  
 yükümlülüğü
die Testpflicht,-en I test yükümlülüğü
das Testzertifikat,-e I test sertifikası
die Triage,-n I triyaj 
 (Büyük kazalarda, afet ve pandemilerde ortaya  
 çıkan büyük hasta sayılarında belirlenen öncelik)
- triagieren I triyaj uygulama
 (Büyük kazalarda, afet ve pandemilerde ortaya  
 çıkan büyük hasta sayılarında öncelik belirleme)

V/v
das Vakzin,-e I Vaksin (Aşı maddesinin tıbbi karşılığı)
der Vektorimpfstoff,-e I vektörler aşı maddesi
der Verabreichungsort,-e I uygulama yeri
der  Versicherte,-n m. I sigortalı
die  Versicherte,-n f. I sigortalı
die Vertragsarztpraxis,-en I sözleşmeli muayenehane
der Virologe,-n m. I virolog
die Virologin,-nen f. I virolog
das Virus,-en I Virüs
die Viruserkrankung,-en I virüs hastalığı
die Virusvariante,-n I virüs varyasyonu
die Vorerkrankung,-en I önceden var olan hastalık
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I geri  
 takip edilebilirlik önlemi 

W/w
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. (WHO) I  
 (DSÖ) Dünya Sağlık Örgütü
die Wirksamkeit,-en I etkinlik

Z/z
die Zweitimpfung,-en I ikinci doz aşı
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Toplum korunması için her aşı önemlidir.
Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

Kendi korunmanız için her aşı önemlidir.
Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.


