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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi     : a) 06.01.2021 tarihli ve E-14500235-403.01.099-39 sayılı yazımız. 

 b) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli ve E-21001706-131.02-564  

sayılı yazısı. 

 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda belirlenen 

hedef gruplara yönelik Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde oluşturulacak aşı 

uygulama odaları, alınacak tedbirler ve aşı uygulama esasları belirlenmişti. 

İlgi (b)’ de kayıtlı yazıda ise, Covid-19 mRNA (BNT162b2) Aşısı Uygulama stratejileri, 

uygulama kuralları, ATS uygulama kuralları ve soğuk zincir talimat listesi düzenlenmiştir.  

Bakanlıkça tedarik edilen Covid-19 mRNA (BNT162b2) aşısı, Bakanlığımıza bağlı 

sağlık kuruluşlarımız ile birlikte özel hastaneler ile devlet ve vakıf üniversitelerine ait 

hastanelerde de yapılması planlanmış olup, Covid-19 mRNA (BNT162b2) Aşısı 

Uygulamalarının ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılar ile aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda 

yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

1. COVID-19 mRNA (BNT162b2) aşı süreci (aşının tedariki, hastaneye ulaşımı, 

muhafazası ve uygulanması) Başhekim/Mesul Müdür koordinasyonu ve sorumluluğunda 

yürütülecektir. 

2. Aşı uygulamaları, ilgi (a)’da kayıtlı yazı kapsamında hali hazırda açılan aşı uygulama 

odalarında yürütülebilir ancak, ihtiyaç halinde aşı uygulama oda sayısı artırılmalı oda önünde 

bekleme ve yoğunluk önlenmelidir. 

3. Aşı uygulaması randevulu olarak 08-24 saatleri arasında yedi (7) gün olmak üzere 

yürütülecektir. 

4. Aşı odasında görevlendirilen sağlık personeline Covid-19 mRNA (BNT162b2) aşısı 

uygulama kurallarına göre eğitim verilmesi sağlanacak ve bu kurallara göre Covid-19 mRNA 

(BNT162b2) aşısı yapılacaktır. Bakanlığımız covid19asi.saglik.gov.tr adresinden söz konusu 

eğitim dokümanlarına ulaşılacaktır. 

5. Aşı uygulamadan önce ekte yer alan mRNA (BNT162b2) Covid-19 Aşı Uygulaması 

Bilgilendirme ve Onam Formu doldurularak onam alınacaktır. 

Gereken planlama ve düzenlemelerin ivedilikle yapılarak ilinizde bulunan özel 

hastaneler ile devlet ve vakıf üniversitelerine ait tüm hastanelere tebliğ edilmesi ve aşı 

uygulamalarının yerinde titizlikle takip edilmesi hususunda; 

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. 

         Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

                     Bakan a. 

   Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü              

Belge Doğrulama Kodu: 628eb21f-4eae-4b66-9be5-08620b914e76      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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EK: mRNA (BNT162b2) Covid-19 Aşı Uygulaması  

        Bilgilendirme ve Onam Formu 
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