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Bu mektup, Felemenkçe, Arapça, Türkçe, İspanyolca, İtalyanca, 
İngilizce, Rumence, Lehçe, Portekizce ve Almanca olmak üzere. 
diğer birçok dilde mevcuttur 
. 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-
communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-
19/materiel-communication-vaccination-covid/ 
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Brüksel, 25 Şubat 2022  

Değerli (adı ve soyadı)  

 

Aşı konusunda çekinceniz mi var? 

Aşı olmamaya mı karar verdiniz?  

 

Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki sağlık idaresi ve koronavirüs pandemisine karşı mücadeleden sorumlu 

teşkilat olarak Ortak Topluluk Komisyonu, sizinle bazı önemli bilgi ve tavsiyeleri paylaşmak 

istemektedir. 

Aşı konusunda çekinceniz mi var? 

Pek çok "yalan haber" (yanlış dedikodu) dâhil olmak üzere medyada dolaşan çok sayıda bilgi göz önüne 

alındığında, bazı kişilerin Covid-19'a karşı aşı yaptırma konusunda karar veremediğini anlıyoruz. Bu 

nedenle en son bilimsel verileri sizlerle paylaşmak ve karar vermenize yardımcı olmak isteriz. 

1 Mart'tan itibaren yeni bir aşı türü kullanıma girecektir. Bu aşı, daha iyi bilinen ve geçmişte diğer 

aşılar için de kullanılan geleneksel teknikler doğrultusunda geliştirilmiştir. 

Novavax'ın bu yeni aşısı, Nuvaxovid, Avrupa İlaç Ajansı tarafından 20 Aralık 2021'de Avrupa'da 18 yaş 

üstü insanlar için Covid-19'a karşı bir aşı olarak onaylanmıştır. 

Novavax bir protein alt-ünite aşısıdır. Bu ne anlama gelir? 

Bu, tam virüs parçacıkları içermeyen, onun yerine sadece bir veya birkaç saflaştırılmış ya da yarı 

saflaştırılmış protein içeren ve diğer tüm virüs bileşenlerinden arındırılmış bir aşıdır. Sadece, vücudun 

karşılaştığında antikor ürettiği, koronavirüs Spike proteinini taklit eden küçük parçacıklar içerir. 

Bugün mRNA tekniğini kullanan aşıların tamamen güvenli ve etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış 

olsa da; Novavax, çekincesi olan kişiler için bir alternatif olabilir. 

Bu yeni Novavax aşısı, geleneksel teknik kullanılarak geliştirildiği için size şüphesiz daha tanıdık 

gelebilir. Benzer bir geleneksel teknik kullanılarak geliştirilmiş aşılar arasında özellikle hepatit B, 

boğmaca, pnömokok, Japon ensefaliti, kuduza karşı aşılar ve enflüanzaya (grip) karşı bazı aşılar yer 

almaktadır. 
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Bu tip Covid-19 aşısının daha önce piyasaya sürülememesinin nedeni geliştirme aşamasının Pfizer & 

Moderna'nın aşıları gibi mRNA aşılarından daha fazla zaman gerektirmesidir. 

Daha önceki mevcut aşılara alerjisi nedeniyle henüz aşı olamayan kişiler ile 50 yaşın üzerindeki kişilere 

bu yeni Novavax aşısı ile aşı olmak için öncelik tanınacaktır. 

 

Yeni bilimsel bilgiler  

Koronavirüsün sizi kısa ve uzun vadede (uzun Covid) ciddi şekilde hasta edebileceği ve aşılanmamış, 

savunmasız ya da altta yatan olumsuz koşullara sahip kişilerin (obezite, şeker hastalığı, kalp, damar, 

akciğer ve böbrek vb. rahatsızlıkları olan kişiler) hastalığın ciddi sonuçlarına daha fazla maruz kaldığı 

bilimsel olarak bir gerçektir. 

Artık virüs daha yavaş yayılıyor olup sağlık önlemleri kademeli olarak gevşetilebilir. Bu, aşı yaptırmış 

olan ve nüfusun çoğunluğunu teşkil eden kişilerde bulaşma riskinin azalması sayesinde mümkün 

olmuştur. Bu nedenle aşılama, bu yeniden kazanılan özgürlüğün temelidir. Özellikle aşı 

yaptırmadıysanız, savunmasız bir kişiyseniz veya savunmasız kişilerle temasa geçtiyseniz, yine de 

dikkatli olmanız önem teşkil etmektedir. 

Mevcut durumda, giderek daha az insan PCR testi aracılığıyla test ediliyor olup, bu nedenle virüsün 

dolaşımı gözden daha fazla kaçmaktadır. Ek olarak, yeni varyantların yakın gelecekte ortaya çıkması 

göz ardı edilemeyeceğinden dikkatli olunması önemlidir. Bu nedenle aşılama oranının olabildiğince 

yüksek olması ve herkesin azami şekilde korunması esastır. Bu şekilde, yeni bir bulaşma oranı 

zirvesinden ve sağlık hizmetleri üzerindeki aşırı baskıdan kaçınma şansı optimize edilecektir. 

Günümüzde, tüm dünya nüfusunun %61,9'u hâlihazırda en az bir doz Covid-19 aşısı olmuş durumdadır. 

Tüm dünyada 5 yaş ve üzeri kişilere 10,4 milyardan fazla doz uygulanmıştır. Dolayısıyla, önceden 

onaylanmış tüm Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu tasdik etmek artık yeterli bilimsel veri 

mevcuttur. Şimdiye kadar bildirilen aşı yan etkileri, koronavirüsün neden olabileceği sağlık sorunlarına 

kıyasla göz ardı edilecek kadar hafif değerlendirilebilir. Aşı yaptırmanın faydası, potansiyel riskten daha 

ağır basmaktadır. Halen, aşılama bilimsel olarak tavsiye edilmektedir. 

Bu bilgilere rağmen çekinceniz devam ediyorsa, karar vermenizde size yardımcı olması için bir sağlık 

uzmanına danışmanızı tavsiye ederiz. Aile hekiminiz veya eczacınız gibi sağlığın ile ilgili diğer 

konularda güveneceğiniz kişilerle irtibata geçiniz. Doktorunuz yoksa 1710 numaralı ücretsiz hattı da 

arayabilirsiniz. 

 

Aşı olmak mı istiyorsunuz?  

Novavax aşısı 1 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanacaktır. Bu yeni aşı sadece 4 aşı merkezinde 

mevcuttur: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco ou Forest. 

Bu aşının sınırlı stoku göz önünde bulundurarak, bu aşıyı yaptırmak istiyorsanız çok fazla 

beklememenizi öneririz. 

Aşı olmak için randevu gerekmemektedir (Reine Astrid Askeri Hastanesi hariç). 

Dilerseniz Bru-Vax platformu üzerinden veya Pazartesiden Cumaya 09:00-17:30 ve Cumartesi ile Pazar 

10:00-17:30 saatleri arasında 02/214.19.19 numaralı çağrı merkezini arayarak her zaman randevu 

alabilirsiniz. 



Aşı merkezlerinin çalışma saatlerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/  

Koronavirüs hakkında ek güvenilir bilgileri aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz:  

www.coronavirus.brussels - www.jemevaccine.be - http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• Aşı yaptırmak ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalıdır.  

• Aşı randevunuza gidip gelmek için toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu hizmetten 

yararlanmak için, randevu alırken bunu belirtebilirsiniz. 

• Mevcut durumda size yakın bir aşı merkezini kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak yakın gelecekte aşı 

merkezlerinin sayısının azalacağını da göz önünde bulundurunuz.  

 

Aşının bilimsel olarak önerilmesine rağmen aşı olmamaya mı karar verdiniz? 

Bu durumda, aşağıdakileri tedbirleri uygulamanızı önemle tavsiye ederiz:  

 

• Sağlık tedbirlerine uymaya devam ediniz. Virüs yayılmaya ve ülkemizde enfeksiyon riski mevcut 

kılmaya devam ediyor. Ayrıca yeni (daha bulaşıcı) varyantların olası ortaya çıkışıyla ilgili haberlere 

de dikkat ediniz. 

 

• Mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak herkes için önemli olmakla birlikte, 

sizin için daha da bir önem teşkil etmektedir. Deneyimler bize obezite hastalarının veya altta yatan 

diğer olumsuz koşullara sahip kişilerin hastalığın ciddi formlarını geliştirmeye daha yatkın olduğunu 

gösterse de, Covid-19'un ciddi sonuçları genç, güçlü ve sağlıklı kişileri de etkileyebilmektedir. 

Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın, fazla kilolardan kaçının ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız 

hemen doktorunuza başvurunuz. 

 

• Ayrıca yurt dışına seyahat ederken gittiğiniz ülkenin sağlık tedbirlerini de dikkate almanız 

gerektiğini unutmayınız. Birçok ülke aşı yaptırmamış kişilere kısıtlamalar getirmektedir. 

Seyahatinizi planlamadan önce bununla ilgili bilgi edininiz. 

Bu mektupta yer alan bilgilerin karar vermenize yardımcı olmasını umut ederiz.   

Saygılarımla,  

 

Nathalie Noël        
Yönetici Memur 
Birleşik Kolej Hizmetleri - Ortak Topluluk Komisyonu  

 

Kişisel verileriniz, COVID-19’a karşı aşılara ilişkin verilerin kaydedilmesi ve işlenmesine ilişkin 24 Aralık 2020 tarihli Kraliyet Kararnamesi 
çerçevesinde yalnızca yetkili makamlar ve bu aşı davetinin yöneticileri tarafından kullanılmıştır.  

Ortak Topluluk Komisyonu- Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles 
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