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COVID-19 aşısı mevcuttur ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak 

hakkınızdır 
 

COVID-19 aşısı, Birleşik Krallık'taki herkes için ücretsizdir. Buna, tüm göçmenler de dâhildir. 
 

Bugüne kadar Birleşik Krallık'ta milyonlarca insan COVID-19 aşısı oldu. Aşı güvenlidir ve 

herhangi bir hayvansal ya da zararlı malzeme içermez. Covid-19'dan kaynaklı ölüm ya 

da ciddi hastalıkları önlemenin en iyi yoludur. 

Covid-19 aşısı yaptırmak için bir Aile Hekiminiz (GP) ya da NHS numaranız olması 
gerekmez. 

NHS numaranız yoksa, aşınızı olmak için yerel Aile Hekimi sağlık ocağınızla iletişime 

geçebilir ya da bir randevusuz COVID-19 aşılama merkezi veya aşı standını ziyaret 

edebilirsiniz. 

NHS numaranız varsa, aşı olmak için davet edildiğinizde lütfen aşınızı olun. 

 

Sizin ve sizinle birlikte yaşayan herhangi birisi için en iyi seçeneğin ne olduğuna karar 

vermenize yardımcı olmak amacıyla size, COVID-19 aşısı hakkında bilgi sağlayacağız ve 

aşı ile ilgili olarak sağlık personeline danışabilirsiniz. 

Asla COVID-19 aşısı olmaya zorlanmayacaksınız ve aşı, sığınmacı ya da mülteci statünüzü 
etkilemez. 
 

COVID-19 testi, tedavisi ya da aşısı olmak için göçmenlik kontrolü gerekmez. 

COVID-19'a karşı en iyi koruma için normalde COVID-19 aşısının iki dozunu 

olmanız gerekir. 

 

Aşı olduktan sonra size aşınızla ilgili bilgi içeren bir kart verilecektir. İkinci aşınızı 

olmaya giderken mümkünse bu kartı yanınızda götürün. Size bu karttan verilmezse lütfen 

bir tane isteyin. 

COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiyi İngilizce dili ve diğer dillerde edinebilirsiniz: 

• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy 
or breastfeeding 

• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/


Bir Aile Hekimine kaydolabilir miyim? 
 

Birleşik Krallık'taki herkes bir Aile Hekimine kaydolmayı seçebilir. Aile Hekiminiz, 

sağlık hizmetlerine erişmenize yardımcı olabilir. 

Adresinizi kanıtlar bir belge ya da kimliğinizi göstermeniz istenebilir. 
 
Adresinizi kanıtlar bir belgeniz ya da kimliğiniz yoksa, istenilen belgelere sahip 
olmadığınızı belirtin. Yine de bir Aile Hekimine kaydolabilirsiniz. 

Adresinizi kanıtlar bir belgeniz ve kimliğiniz varsa, mümkünse bunları sağlamaya çalışın. 

Doktorunuzun, sizin ve sağlığınız hakkında sahip olduğu bilgiler gizlidir. 

 

Bu mektubun faydalı olduğunu düşünüyorsanız onu, bir Aile Hekimi sağlık ocağına 

kaydolurken ilgili görevlilere gösterebilirsiniz. 

Bir Aile Hekimi bulma ve Aile Hekimine kaydolmayla ilgili daha fazla bilgi hakkında 

konut görevlinizle konuşun ya da 0300 311 2233 numaralı telefonu arayın. Şu 

adreslerden bilgi alabilirsiniz: NHS website ve GP access cards. 

Saygılarımla. 
 

 

 
Dr Nikki Kanani 
Deputy SRO, COVID-19 Vaccination  
Deployment Programme 
Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 

 
 
 
 
This letter is translated into Turkish. 
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http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

