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Ülkemizde Aşı ve Antiserum Uygulamaları 

2 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
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6. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 

7. Özel Sağlık Kuruluşları (Hastane, Muayenehane, v.b.) 
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DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ 
a) Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik olarak programlar geliştirmek 

ve yürütmek.  

b) Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sisteminin yürütülmesi 
faaliyetlerini gerçekleştirmek.  

c) Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli 
atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı 
içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek.  

d) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması 
faaliyetlerini yürütmek.  

e) GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek. 
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AŞI LOJİSTİĞİNDE BAKANLIĞIMIZ 
ÖZEL SEKTÖRÜN  
8-10 YIL ÖNÜNDEDİR  
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Türkiye’de Ruhsatlı veya, 
DSÖ ‘prequalification list’ veya, 

EMA veya FDA  
onaylı 

Ürün Kalitesi 
Ambalajlama 
Zamanlama 

Üretici Yükümlülükleri 
Güvenilir Analiz Sonuçları 

Uygun Planlama 
Uygun Saklama 

Uygun Zamanlama 
Uygun Nakil 
Uygun Kayıt 

Ürün bulunamaması 
Zamanlama 
Miat 
Analiz 
Elektrik Kesintisi 
Mekanik Nedenler 
Sevkiyat 
Hava Durumu 
Yol şartları 
İnsan 
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Üretim Kalitesi 

Ürün Kalitesi 

Soğuk Zincir Kalitesi 



Bağışıklama Tedarik Zinciri 

Bağışıklama Programının Belkemiği 

Atık Yönetimi 

Üreticiler 

İhale - Sipariş 

Tahmin-
Planlama 

Sevkiyat 

Analiz 

Raporlar 

Kayıtlar 

Aşı Teslimatı 

Ana Depo 

İl Depoları 

TSM 

ASM - Klinikler 
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Soğuk zincir, bir aşının etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar 
koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını 
sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir.  

 

Kullanılan aşılar etkin değilse, %100 aşılama hızlarına ulaşılsa bile bağışık bir 
toplum oluşturma hedefine ulaşılamayacaktır.  

 

Bu nedenle soğuk zincir GBP’nın en önemli bileşenlerinden biri olarak 
büyük önem taşımaktadır. 
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• TDK;  
1. isim, askerlik geri hizmet 

2. sıfat, askerlik Geri hizmetle ilgili 

3. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve 
bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının 
etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması 

4. mantık Modern mantık 

• Ekşi Sözlük 
• birden fazla cografi konumda faaliyet gosteren kurumlar icin hayati 

onem tasiyan bi aktivitenin en genel adi 

• hammaddelerin, ara urunlerin ya da bitmis urunlerin zamaninda 
sevkiyati, ekipmanlarin ve personelin dogru zamanda dogru yerde 
olmasi bu aktivitenin tanimina giren islerden sadece birkacidir. stresli, 
sorumluluğu fazla ve yorucu bi iştir.  
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• Modern Tanım;  
1. Lojistik kelime kökeni itibariyle latin dilinde lojisk (mantık) ve 

statistic (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir 
ki sözlük anlamı mantıki istatistiktir. Lojistik; istatistiki verilere de 
dayanır, istatistiki sonuçlardan yararlanır. 

2. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak  üzere her türlü ürünün servis 
hizmetinin ve bilgi akışının başlangıç noktasından tüketildiği son 
noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki her iki yöne doğru olan 
hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması uygulanması 
taşınması, depolanması  ve kontrol altında tutulmasıdır. 

• Aşı Lojistiği 
• Soğuk zincir ve bağışıklama tedarik zincirini kapsayan insan, 

malzeme ve ekipmanların kullanılarak yürütülmesi, malzeme 
kalitesinin gözetilmesi, ekipmanların bakım-onarım ve tedariği ile  
eğitime kadar yürütülen tüm faaliyetlerin bütünüdür. 
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Markus Raetz,  
Art Basel 2010 



 

Soğuk Hava Odaları 

 

• 28 Adet  + 2-8 0C  (Herbiri 1140 m3)  

• 2 Adet  + 2-8 0C  (Herbiri 2100 m3)  

• 2 Adet  - 20 0C (700 m3) 

 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 AY 

Personel 27 30 30 28 28 19 

Doz 48,229,035 53,599,735* 42,384,682 46,040,840 46,437,919 17,402,558 

Km 393,338 318,889* 337,988** 323,923 352,426+ 248,303 

Kamyon 7+1 8 8+Tır 8+Tır 8+Tır 7+Tır 

• * Polio Kampanları nedeniyle doz artışı, il araçlarıyla sevkiyat 
• ** Büyük kasalı tırın devreye girmesiyle sağlanan km avantajı 
• +Malzeme dağımı eklenmiştir 



24 

9 adet Kamyon 160 adet Nakil Aracı 

Sağlık 

Müdürlükleri 

Deposu 

İlçe Sağlık 

Müdürlükleri 
Son Kullanıcı 

Merkez Depo 

1 81 970 23000 
3 ay 1 ay 1 ay 

Aşı Dağıtımı 



2005 yılı sonunda soğuk hava deposu bulunan il sayısı; 5  
2007 yılı sonunda soğuk hava deposu bulunan il sayısı; 81 

Halk Sağlığı Müdürlükleri Soğuk Hava Deposu 
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81 İl de  

160 Adet 8-13 m3 
Aşı Nakil Aracı 

3      Adet 25-30 
m3  Aşı Nakil 
Kamyonu 



Aşı Dağıtım Araçları 

 2010 yılında 10 adet 

2011 yılında 19 adet 

2012 yılında 42 adet 

2013 yılında 20 adet 

2014 yılında 6 adet 

2015 yılında 14 adet 

2016 yılında 12 adet 

2018 yılında 15 adet yapılıyor + 57 

 

Toplam panelvan tipi frigofrik araç illere dağıtılmıştır. 160 il aracı mevcut.  

 

Merkezde 8+1, 1 Treyler (2017 yılında 4 kamyon 2 treyler) 

İllerde 3+1 kamyon 
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• Aşı Nakil Kabı 
9,5 ve 20 L (brüt 20 ve 40)  standart 
aşı nakil kabı kullanılmaktadır. 

• Aşı dolabı 
TSM ve GSM kullanımı için 4,000 
adet (250 L ve 360 L) 

5,000/10,000 adet alım süreci. 

 

Amacımız tüm AHB de aşı dolabı 
kullanılmasını sağlamaktır. 
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• Aşı nerede ? 

• Hangi aşıyı,  
• kim,  

• kime yaptı ? 

• Aşı ısı kayıtları ?  
• Soğuk zincir güvenli mi ? 

 



Bağışıklama Tedarik Zinciri 

Bağışıklama Programının Belkemiği 

Atık Yönetimi 

Üreticiler 

İhale - Sipariş 

Tahmin-
Planlama 

Sevkiyat 

Analiz 

Raporlar 

Kayıtlar 

Aşı Teslimatı 

Ana Depo 

İl Depoları 

TSM 

ASM - Klinikler 
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AŞILARDA KAREKOD 

Koli 

Kutu 

Paket 

Palet 

Karekod içerisinde aşının barkod numarası, seri numarası, son kullanma tarihi, lot 
numarası, aşının adı ve içerisinde bulunan doz miktarını içermektedir.  
Karekod içerisindeki seri numarası sadece o doza ait olup, aşının kimlik numarasıdır. 
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Aşının Adı ve Ulusal 

Kod  

T.C. Sağlık Bakanlığı 

standart matriks 

yapısı  

Karekod içersinde hangi bilgiler var? 

Lot no. 

Son Kullanım 

Tarihi 

Üreticinin Adı 

Koli-Paket İçeriği 
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Donanım Yazılım İnsan 

Bütün olarak SİSTEMDİR 

Isı, stok, uygulayan, uygulanan 



Aşı uygulaması 

• Kişi bilgisi ile uygulama sayfası açılır 

• Karekod okutulur 

• Uygun mesajı alınır 

• Aşı uygulanır 

• Uygulandı bilgisi gönderilir 

 

• Günlük Stok Takibi Yapılır 
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ATS ÖZELLİKLERİ 
• 50.000 telemetri cihazına göre tasarlandı 

• 20.000 kullanıcıya yönelik testleri yapıldı 

• En az 8 saat elektrik kesintisine dayanabilir 

• ‘Offline’ ısı kaydı saklanması en az 10 gün 

• Sesli Uyarı 

• SMS ve e-posta kullanılabilir 

• 7/24 Çağrı merkezi (alarm ve teknik desteğe yönelik) 

• En fazla 8 saat içinde yerinde teknik müdahale 

• 2D koda dayalı 

• Stok takibi (depo, dolap ve araç) 

• 2D – T.C. No eşlenmesi 

• Son kullanıcıya yönelik aşı kullanımının anında uyarılması; 
• Şüpheli ısı maruziyeti 

• Son kullanım tarihi 

• Aşı kullanımının durdurulması 
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KİM GELİŞTİRİYOR ? 

1. Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı 

2. ATS Kontrol Teşkilatı 

3. Konsorsiyum firması 

4. Merkez Aşı Deposu çalışanları 

5. Çağrı Merkezi çalışanları 

6. İl aşı ve soğuk zincir sorumluları 

7. ATS kullanıcıları 

8. Aşı ve soğuk zincire gönül veren sağlık personeli 

NASIL GELİŞTİRİLİYOR ? 

1. En az haftada bir kez yapılan toplantılar 

2. Telefon görüşmeleri 

3. «Whatsapp» grupları 

4. E-posta bilgilendirmeleri 

5. Çağrı Merkezi geri bildirimleri 
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Birim Isı Takibi  
 

3 aşamalı 
 

Normal 

Şüpheli 

Üst Birim Onayı gerekiyor 
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Isı Veri Yönetimi 
 

Listeleme 
Grafik 
Dışa aktarma 
Yazıcı çıktısı 
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Genel 
Isı İhlal Haritası 
  
 

Araç 

Isı Takip 
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Mobil Uygulamalar 
(Android, IOS, MS) 
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10,700 Mobil Kullanıcı 
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PROJE ÇIKTILARI 

•Kanıta Dayalı – aşı/soğuk zincir kalitesi 
 

•Eşleştirilmiş aşı + kişi bilgisi 
 

 

 



• %94 

• 543 

• Yapıldı 

• 37.580 

• 42.350.000 

• %114 
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Unutmayın ! 

En pahalı ve en gelişmiş soğuk zincir ekipmanları bile insan faktörü olmadan 
aşıların güvenli ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayamaz 

En pahalı ve en gelişmiş soğuk zincir ekipmanları bile insan 
faktörü  

olmadan aşıların güvenli ve etkin bir şekilde  
korunmasını sağlayamaz 

 



Aşı Ekipleri 
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Takım 
Çalışması 

Bağla 

Buluş 

Araştırma 

Strateji 

Amaçlar 

Gelişme 

Vizyon 
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AŞI  ‘GÖNÜL’  İŞİDİR 



İNSAN KAYNAĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
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Tehlikeli Madde 

Eğitim 
        (Lojistik, Soğuk Zincir, ATS) 

 

Kalite – KYS 
 TSE ISO EN 9001:2015 

 TSE ISO EN 31000 

 TSE ISO 14000 

KALİTE 

UYGULA 

KONTROL 
ET 

GÖZDEN 
GEÇİR 

PLANLA 



Lojistik Kalite Etkinlikler 

• Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti 

• Hindistan 

• Moritanya 

• Gambiya 

• Uganda 

• Özbekistan Eylül 2018 
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Lojistik Kalite Etkinlikler 

2017 GÜTF Halk Sağlığı Ab.D. Merkez Depo ziyareti 
 



• 9. TechNet Konferansı 2004, 
Antalya/Türkiye 

• 13. TechNet Konferansı 2013, 
Dakar/Senegal 

• 14. TechNet Konferansı 2015, 
Bangkok/Tayland  

• İyi Aşı Yönetimi Uygulamaları Avrupa Alt 
Bölge Eğitim Toplantısı, 2015, 
Ankara/Türkiye  
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Lojistik Kalite Etkinlikler 



46,040,840 doz  
6,840 m3 

Kişi Başı (n=8) İşçi Başına (n=5) 

25,000 adet 
Çamaşır 
makinası 

3,125 adet 5,000 adet  x2 

22,800 adet Fırın 2,850 adet 4,560 adet  x2 

Ortalama hacim ile hesaplanmıştır. 



173 Ön Kabul Komisyonu 

76 Kati Kabul Komisyonu 

362 TİF (Taşınır İşlem Fişi) /  2000 

60 





62 

2019 Beklentileri 
 

Mevzuat 

 

Sertifikalı Eğitim 

  

2018 Beklentileri  
1. Milli aşı üretiminde antijen 

sayısının arttırılması 

2. Ana Deponun Yapısal ve Hizmet 
Kalitesinin Artırılması 

3. Yerli Aşı Buzdolabı 

4. ATS Akıllı özellikler eklenmesi 

5. Yeni Tip Aşı Nakil Aracı  

6. Gerçek Aşı Maliyetinin 
Hesaplanması 

7. Verimin arttırılmasına yönelik 
analizler 

8. Lojistik ve Soğuk Zincir Eğitim 
Modüllerinin Hazırlanması 

9. KYS 

10. Soğuk zincir görevlilerine yönelik 
mevzuat 
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Teşekkür 



Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı 64 

• Konjuge Aşılar: KPA, Menenjit 

• Liyofilize Aşılar: Hib, BCG, KKK, Kızamık, 
Suçiçeği 

• Rekombinant Aşılar: Hepatit B, Hepatit A 

• Toxoid Aşılar: Td Adult, DT Pediatrik 

• Canlı Virus Aşıları: OPA 

• İnaktif Virus Aşıları: IPA 

• Karma Aşılar: DaBT-İPA-Hib, DaBT-İPA  

Aşı Tipleri 



Soğuk Zincir`in 3 ana bileşeni 

1. Personel; Ekipmanları kullanır ve bakımını yaptırır. 

 

2. Ekipman; Aşıların güvenli korunması ve taşınmasını 
sağlar 

 

3. Prosedürler; bağışıklama ve dağıtım için gerekli olan 
işleyiş prosedürleridir. 
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Çocuk Başına Hacim İhtiyacı (L/Gr) 

DTaB-IPV-
Hib 

KKK Hep B Toplam 

Hacim 0,1 0,1 0,1 0,3 

Ağırlık 26 6,7 9 41,7 
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Aşı Talepleri 

• İlinizde kaç çocuk var ? 

• Önceki yıllarda ne kadar aşı tüketilmiş ? 

• Ne kadar zayi edilmiş ? 

• Ne kadar imha edilmiş ? 

• 2018 Planınız nedir ? 



68 

Aşı dağıtımı 

• Tavsiye aylık dağıtımdır. 

• Depo, dolap hacimleri 

• Nüfus 

• Alt yapı –Araç sayısı 

• Taahütler imzalatılmış mı ? 

• ATS stoğu ile fiziki stok örtüşüyor mu? 

• Isı izlem çizelgeleri kullanılıyor mu ? 

• Acil eylem planları var mı ? 

• ATS de tanımlı kullanıcılar güncel mi ? 

 



ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

Teslim sırasında verilen malzemelerin sayılarak 
kontrol edilerek teslim alınması, tutanak 

Teslim sırasında araçta bulunan termometrenin, 
soğuk zincir monitör kartı ve donma 
belirteçlerinin kontrol edilmesi ve teslim 
tutanağına işlenmesi, tutanak 

Aşı ve antiserumların teslim alınması esnasında 
soğuk zincir sorumlusunun mutlaka hazır 
bulunması,tutanak 

Sevkiyat yapmak için gelen aracın 
bekletilmemesi gerekmektedir. 
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• Aşı Depolarının Yapısı ve Konumu 
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Depolama 

• İl deposunun hacmi ne kadar ? 

• Ek depo/hacime ihtiyaç var mı ? 

• Deponun yeri, girişi uygun mu ? 

• Bakanlığın istediği 380 ve 220 volt prizler var mı ? 

• ATS ye uygun mu ? 

• Bilgisayar, yazıcı, karekod okuyucu, internet 

çalışır durum da mı ? 
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Depolama 

• Kaç tane aşı nakil kabı var ? 

• ATS ye kayıt yapılmış mı ? Hacimleri doğru mu ? 

• Depo hacmi ATS ye girilmiş mi ? 
• Brüt / 4 x 3 = net hacim 

• Tesisatın yıllık bakımı yapıldı mı? 

• Ek ihtiyaç var mı ? 

• Envanterinizi çıkarınız  
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Depolama 

• Kabul tutanakları dosyalanıyor mu ? 

• Aşılar nasıl yerleştirilmiş ? 

• Zemin teması ve ıslanmaya karşı yükseltilmiş 

• Duvarlara temas etmiyor 

• Doğrudan hava üflenmiyor 

• Termometreler var 

• İmha edilecek aşılar nasıl saklanıyor? 

• Derin dondurucu var mı ? 

• Jeneratör bakımlı/çalışıyor mu? 



• Aşı ve ekipman teminini planlı ve düzenli 
olarak yapın. 

• Tüm aşı ve ekipmanları iyi koşullarda 
muhafaza edin. 

• Aşı zayiatını minimuma indirin. 

• Aşı kayıtlarını düzenli ve eksiksiz tutun. 

• Aşı naklinde dikkatli olun. 



İyi bir stoklama için; 

• Aşı stoklama ve dağıtımınızı yakından izleyin. 

• Aşılama seansları sonrası atıklarınızı kontrollü bir 
şekilde toplayarak imha edin. 

• Bağışıklama oranlarınızı gözden geçiriniz ve 
planlamanızı buna göre yapın. 
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• Aşıların yerleşimi soğuk hava dolaşımını 
engellemeyecek şekilde olmalıdır. 

• Tüm aşıların ve sulandırıcıların etiketlerini 
koruyunuz ve miyatlarına dikkat ediniz. 

• Miyadı yakın olan aşıyı önce kullanınız. 

• Açılmış flakonları işaretleyiniz ve önce 
kullanınız. 

• İmha edilecek aşıları soğuk zincirden çıkarınız. 



• Donmaya hassas olan aşıları evaporatörden 
uzakta tutunuz. 

• Son kullanıcılarda sulandırıcıları aşılarla birlikte 
soğuk zincirde saklayınız. 

• Buzdolabınızı sadece ihtiyaç duyduğunuzda 
açınız ve aşı harici bir şey saklamayınız. 

• Gerekli miktarda donmuş buz aküsü 
bulundurunuz.  



• Aşılar, sulandırıcılar ve buz aküleri yalnızca bunlar için 
tahsis edilmiş bir buzdolabında saklanmalıdırlar. 

• Aşıları buzdolabının kapaklarına koymayınız. Kapaktaki 
sıcaklık buzdolabının ısısına göre daha sıcaktır ve 
buzdolabının kapısı açıldığında oda sıcaklığına daha 
fazla süre maruz kalırlar. 

• Dolap içi hava üfleme kanallarından gelen hava eski tip 
ve no-frost tipi dolaplarda buzlukta soğutma yapar ve 
bunu -17 C de yapar. 

• Üfleme kanallarının 4-5 cm yakınındaki aşılar kolayca 
donabilir. 

 



Buzdolabının konumu 

1. Buzdolabı, sağlık kuruluşunda bütün 
kenarlarından hava sirkülasyonu olacak ve 
güneş ışığını doğrudan almayacak şekilde 
konulmalıdır. 

2. Buzdolabının arkası ile duvar arasında en az  
10 cm. açıklık olmalıdır. 

3. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak oda 
ısısının, buzdolabının iç ortam ısısını 
etkileyebileceği unutulmamalıdır. 

4. Soba ve kaloriferden uzak olmalıdır. 

 



Buzdolabı kullanımı; 

1. Buzdolabını sadece aşı ve sulandırma sıvılarını 
saklama amaçlı kullanın. 

2. Sadece orta ve üst raflarda aşı saklayın. 

3. Hava dolaşımını engelleyecek aşırı depolama 
yapmayın. Aşı kutularının bütün duvarlardan en 
az 4cm. uzaklıkta olmasına dikkat edin. 

4. Aşı kutuları ile evaporatör arasında boşluk 
olmasına dikkat edin. 

5. Buzdolabının sebzelik bölümüne tuzlu su şişeleri 
yerleştirin. 



6. Sadece ihtiyaç duyulduğunda dolabın 
kapısını açın ve bu uyarıyı dolabın dış 
kapısına yazın. 

7. Buzdolabının ısısını günlük olarak en az 
iki kez kontrol edin ve kaydedin. 

8. Buzluk kısmının karlanmamasına* dikkat 
edin ve düzenli olarak de frost edin. 

(*) No-frost olmayan modeller için geçerlidir 

Buzdolabı kullanımı; 



BUZDOLABININ BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR 

 

• Arızaları, tamirini sağlamak için acele olarak bildirin. 

• Kauçuk kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin ve kaçak 
olmamasını sağlayın. 

• Buzdolabının alt ve üst kısımlarının temiz ve tozdan 
arındırılmış olmasına özen gösterin. 

• Düzenli olarak teknik servislere bakımını yaptırın. 

• Soğutucunun etkili çalışması için düzenli olarak defrost edin.  

• Buzdolabının defrost edilmesi sırasında aşıları, başka bir 
buzdolabına veya nakil kabına aktarın. 



+2oC   To  +8oC 

To  0oC 

1. Termostat ayarını kontrol ediniz 1 

2. Aşıların durumuna bakınız 

To  +10oC 

+8oC   To  +10oC 

1. Sadece takip ediniz. 

2. Buzdolabınız doğru çalışıyor mu? 

3. Normale dönene kadar yakın takip 

1. Termostatı ayarlayınız 1 

2. VVM ve soğuk zincir monitör 

kartlarını kontrol ediniz.  

3. Acil durum planınızı uygulayınız. 

Doğru çalışıyor, her şey yolunda. 

1 Eğer buzdolabınızın ısıları değişkenlik gösteriyor ise günün en soğuk saatinde 

termostatı +2°C`ye ayarlayınız. 
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• Aşı dolabı hariç; 
• Dolap içi homojen değildir 
• Uzun süre açılmayan dolabın en altı en soğuk kısmıdır 
• Üfleyicilerin önü en soğuk yerdir 
• Arka duvar daha soğuktur 

 
• ATS ve USIKC üstten ikinci raf ve önde durmalı 

 
• Donma ve ışık maruziyeti geri dönüşsüzdür 

 
• Üst ısı aşımlarında aşı miadını öne gelir 

 
 



Sürekli ısı kaydeden sistemlerin kullanılmalıdır. 

Tüm aşı depo ve dolaplarında en az bir adet kalibrasyonu yapılmış uzun süreli 
kayıt yapabilen (En az bir aylık süreyi gösteren) elektronik ısı takip cihazı 
bulundurulması zorunludur.  

Termometreler orta rafın orta bölümüne yerleştirilmelidir. Her sabah mesai 
başlarken ve her akşam mesai bitiminde bu cihaz kontrol edilerek alarm olmasa 
bile en düşük ve en yüksek sıcaklık kontrol edilmeli ve ısı izlem çizelgesine 
işlenmelidir.  

Uzun süreli kayıt yapabilen elektronik termometrenin arızalanabileceği 
düşünülerek yanında mutlaka yedek termometre bulundurulmalıdır. 

Mümkün ise en az bir tanesi alt rafta olmak üzere 60 dakikalık donma göstergesi 
bulundurulmalıdır. 

 

Depo/Buzdolabı Isı Takibi 



• Bozulmuş olan, son kullanım tarihleri geçmiş, 
aşı flakon izlemcisine göre kullanılmaması 
gereken ve sahada kullanılmak için 
götürülmüş, kullanım için sulandırıldıktan sonra 
artmış olan aşıları buzdolabında saklamayınız. 
Bu aşıları en kısa sürede imha ediniz. VVM 
olan aşılarınızı VVM durumuna göre 
değerlendiriniz. 

• Buzdolabında asla yiyecek saklamayınız. 

• Buzdolabının kapağını sık sık açmayınız. 

Buzdolapları ve derin 
dondurucular 



• Buz akülerini dondurucu bölümde dondurun 
ve muhafaza edin 

• Tüm aşı ve sulandırıcıları soğutucu bölümde 
muhafaza ediniz  

• Aşı kutularını aralarında hava akışı kolay 
olacak şekilde istifleyiniz. Donmaya hassas 
olan aşıları buzluk bölümünden uzakta 
tutmaya özen gösteriniz.  

 



=> DBT, TT, DT, Td, 

=> Sulandırılmış olan aşılar 

=> Hepatit B 

Donma geri 

dönüşümsüz 

olarak bazı 

aşıları 

etkilemektedir 



tüm sulandırıcılar  

 

Hepatit B, Td, DT 
 

 

DaBT-IPA-Hib, PPD, Grip aşısı, tüm antiserumlar KPA, 
Hepatit A  

 
 

Kızamık, KKK, BCG, Hib, Meningokok, Suçiçeği aşıları  

OPA 
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Aşıların Tercihi  
 



Aşıların Isıya hassasiyetleri 



Işık hassasiyetleri 

BCG 

KKK 

KIZAMIK 

SU ÇİÇEĞİ 

KONJUGE MENENJİT 

 

Ultraviyole ve Fluorosan (Neon) ışıklara karşı 



Aşı nakillerinde dikkat edilecek hususlar 

• Soğuk zincirin 
bozulmasına izin 
vermeyiniz. 

• Aşı nakillerinde 
uygun aşı nakil 
kaplarını kullanınız. 

• Soğuk zincir monitör 
kartı ve donma 
belirtecini mutlaka 
kullanınız. 

 



• Sulandırıcılar, sağlık ocağında ve saha 
çalışmalarında mutlaka aşı ile birlikte +2°C ile 
+8°C arasında saklanmalıdır. 

• Aşılama hizmetini verirken mutlaka temiz bir 
ortamda çalışınız. 

• Aşıları önceden enjektörlere çekerek 
bağışıklama hizmeti vermekten kaçınınız. 



Aşı nakil kaplarının hazırlanması 

• Aşı seansının yapılacağı veya gezici aşılama 
hizmeti planlandığı gün sabah, gerekli olan tüm 
buz akülerini buzluktan çıkarın.  

• Buz akülerini uygun şekilde terletin  

• Buz akülerini uygun şekilde kuruladıktan sonra 
aşı nakil kabının içine yerleştiriniz  



Buz aküleri 

• Buz akülerini kullandıktan sonra her seferinde suyunu 
doldurup boşaltmayınız. İçerisindeki suyu tekrar tekrar 
dondurabilirsiniz. 

• Buz akülerinizi kullanmadan önce terletmeyi unutmayınız  



• Donmaya hassas olan aşılarınızı kesinlikle buz 
aküleri ile direk temas ettirmeyiniz. 

• Aşılarınız ile buz akülerini kalın kartonlarla 
birbirinden ayırınız. 

• Aşı nakil kabının üzerini köpükle kapatınız. 

• Aşı nakil kabının kapağının düzgün şekilde 
kapatıldığından emin olun. 



• Aşı ve sulandırıcılarınızı aşı nakil kabının orta kısmına yerleştiriniz. 
Donmaya karşı hassas olan aşılarınızın buz aküleri ile direk temas 
etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.  

   - Isıya hassas kızamık, BCG, OPV aşılarını kenarlara, 

    - Donmaya hassas DBT,DT,TT,Td,Hep B aşıları ve sulandırıcıları orta 
kısma yerleştiriniz.  

• Aşı flakonlarının yanına mevcutsa donma göstergesi koyunuz ve 
uzun ömürlü aşı nakil kaplarının üst kısımlarına da buz aküleri 
yerleştiriniz  

Aşı nakil kaplarının hazırlanması 



• Buz akülerini aşı nakil kabından dışarı 
çıkarmayınız. Üzerine aşı veya hazırlanmış 
enjektör koymayınız. 

• Aşı nakil kabına buz aküsü yerine hazır buz 
parçaları koymayınız. 

• Sulandırıcılarınızı karıştırmayınız, her aşıyı 
kendi sulandırıcısı ile kullanınız. 

 



Buz akülerinin terletilmesi 

• Buzluktan çıkarıldıkları anda -20°C 
civarındadırlar 

• Donmaya hassas aşılarla bir araya gelmeden 
önce mutlaka terletilmeleri gereklidir. 

• Çözülmeye başlayan buz dışardan ısı çeker, 
üzerine veya kenarına konulmuş olan flakonun 
ısısını çekerek hızla eksi derecelere getirir ve 
dondurur. 



Buz akülerinin terletilmesi 

• Buz akülerini bir masaya 
veya düz bir ortama sıra 
ile diziniz. 

• Birbirlerine uzaklıkları en 
az 5cm olmalıdır. 

• Buz akülerini 
çalkalandıklarında buz 
parçalarının birbirine 
çarpma ve suyun içinde 
yüzme sesi duyulana 
kadar terletiniz. 

 



Buz aküleri ile flakonların arasında mutlaka 
kalın bir karton kullanın 

Dış ortam +20°C, buz aküleri -16°C 



Unutmayın! 
Tüm aşı ve sulandırıcılar +2°C ile 
+8°C arasında saklanmalıdır. 



Isı takip ve kaydı 

• Isı izleme ekipmanları soğuk zincirin 
korunmasında tüm aşamalarda kullanılmalıdır. 

• Isı takibi günde en az iki kez yapılmalıdır. 

• Tablolara kaydı ve grafik çizimi mutlaka 
yapılmalıdır. 

• Termometreler buzdolabının orta kısmına kolayca 
görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. 



Aşıların termostabilitesi ve VVM 

Aşıların termostabiliteleri göz önünde 
bulundurularak, ısıya maruz kalma 
sürelerini belirlemek için aşı flakon 

izlemcileri kullanılmaktadır. 



Aşı flakon izlemcileri (VVM) 



Aşı flakon izlemcileri (VVM) 

1) Aşı flakon izlemcisi nedir?  

• Flakona yapıştırılan, ısıya hassas, ısıya 
maruz kaldıkça renk değiştiren ve kümülatif 
ısıyı ölçen bir etikettir. 

• Zaman ve ısıya maruz kalma sonucu 
etiketin içerisinde bulunan kare 
koyulaşarak dış çemberin rengine 
dönüşmeye başlar. 



2) +8°C`nin üzerine çıkıldığında VVM hemen 
renk değiştirir mi ? 

• Hayır. Orta derece bir ısıya maruz kalmakla 
acil bir renk değişikliği olmaz 

• Renk değişikliği oranı maruz kalınan ısının 
yüksekliği ile değişmektedir. 

Aşı flakon izlemcileri (VVM) 



3) VVM aşı potensini ölçer mi? 

• Hayır. Direk olarak potensi ölçmez fakat 
potensi etkileyecek ısıya maruz kalma 
etkisini gösterir. 

• Donma ile ilgili bir belirteç değildir. 

Aşı flakon izlemcileri (VVM) 
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Soğuk Zincir izleme kartları 

Aşıların +8°C`nin üzerindeki ısılara 
maruziyeti ve süresi hakkında bilgi 

verirler.  



• Aşının üretildiği andan itibaren kullanıldığı 
sağlık kuruluşuna ulaşmasına kadar geçen tüm 
nakliye süresince aşıya eşlik ederler. 

• Isı +10°C`nin üzerine çıktıkça aktive olmuş 
kartın gözleri sıra ile mavileşmeye başlar, 
maruz kalınan ısı arttıkça daha çabuk 
mavileşme gerçekleşir. 

Soğuk Zincir izleme kartları 



  +10°C üzeri ısılar 

+34°C üzeri ısılar 

ABC bölümleri aşının +10°C`nin üzerinde 
maruz kaldıkları ısıları, D bölümü ise 
+34°C`nin üzerinde maruz kalınan ısıları 
belirtir. 
 

Soğuk Zincir izleme kartları 



• +10°C`nin üzerine çıkıldığı durumlarda; 

    - A penceresi içerisi maviye boyanmaya 
başlar. 

    - Eğer tekrar soğuk zincir koşulları sağlanırsa 
boyanma durur. 

    -Tekrar ısıya maruz kalırsa kaldığı yerden 
mavileşme devam eder. 

    - Maruz kalınan ısı ne kadar yüksek olursa 
mavileşme o kadar hızlı olur. 

Soğuk Zincir izleme kartları 



• +34°C`nin üzerine 
çıkıldığı durumlarda; 

    - D penceresi iki 
saat içinde mavileşir. 

    - Mavileşme geri 
dönüşsüzdür. 

 

Soğuk Zincir izleme kartları 



Soğuk Zincir izleme kartları 

• A,B,C,D beyaz, mavileşme yok; 

-Tüm aşılar kullanılabilir. 

• Sadece A mavi, B,C,D beyaz ise; 

-OPV, VVM durumuna göre karar verilmeli, 
diğer aşılar kullanılabilir. 

• A ve B mavi, C ve D beyaz ise; 

-OPV , VVM durumuna göre, kızamık 3 ay 
içerisinde, diğer aşılar kullanılabilir. 

• A,B,C mavi, D beyaz ise; 

- OPV , VVM durumuna göre, kızamık 
kullanılamaz, DBT ve BCG üç ay içerisinde 
kullanılmalı,TT,DT,Hep B kullanılabilir. 

• Tüm pencereler mavi ise; 

-Tüm aşılar kullanılmamalıdır. 

 



Aşıların donmasını engellemek için; 

• Günde en az 2 kez buzdolabının termometresini 
kontrol edip kaydediniz. 

• Donmaya hassas aşıları evaporatörden uzağa 
yerleştiriniz. 

• Elektrik kesintilerinden sonra termostat ayarlarını 
artırmayınız. 



Donma izlemcileri 

• Elektronik çalışan donma 
izlemcileri de mevcuttur. 

• Bunlar da geri dönüşümsüz 
olarak çalışırlar. 

• Ekranda bulunan V işareti 
aşının iyi korunduğunu, X 
işareti ise donmaya maruz 
kaldığını belirtmektedir. 
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Açılmamış Flakonda Zayi Nedenleri Açılmış Flakonda Fire Nedenleri 

Aşı flakon izlemcisinde “kullanılamaz” 

durumu  

Sıcağa maruz kalma 

Donma 

Flakonlarda kırılma 

Yanlış sulandırma 

Uygulama sırasında meydana gelen kazalar 

Hatalı sayım 

Çalınma vs. 

Sahadan dönen sulandırılmış/açılmış aşılar 

Enjektörlerdeki ölü boşluklar 

Flakon kapaklarının ıslanması gibi 

nedenlerle kontaminasyon şüphesi 

Kullanım süresinin dolması 

Miadının geçmesi 
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Aşı Tüketim Detayı 

• Önceki yıllarda ne kadar aşı zayi oldu? 

• Nedenleri 

• Önceki yıllarda ne kadar aşı imha oldu? 

• Nedenleri 

• Kaç çocuk tam aşılı ? 

• Nüfus ve tüketim örtüşüyor mu? 

• Kaç aracınız var, bakımları yapıldı mı, ATS ye 

kayıtlı mı ? 
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İmha Komisyonu 

• Soğuk zincir kırılmalarının değerlendirilmesi 

yapılır. 

• Tercihan ilçeler üzerinden yürütülmeli 

• Belli standartlara uyulmalı (GBP ve yazı/görüşler) 
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Hatalı Aşı Kayıt Değerlendirme Komisyonu 

• Karekod karşısında T.C. silinemez. 

• Standart form kullanılmış mı ? 

• Kasıt ve performans endişesi var mı ? 

• Komisyon üyeleri 

• İzleme değerlendirme 

• İl admin 

• Belli standartlara uyulmalı (yazılar) 

• USS ve ATS kayıtları başvuruyla karşılaştırılmalı 
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Aşı Uygulama Bildirim Sayısı 
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31.07.2017 20021 621 143 57 69 112 146 258 2680 12577 19526 19986 6366 12639 17817 14493 9085 1732 566 400 446 510 499 794

14.07.2017 20436 400 146 84 170 92 81 209 2190 10746 16956 17152 4764 8887 13413 11401 6440 1174 440 437 294 442 452 584

03.07.2017 17309 615 167 137 84 101 209 333 2729 12717 20875 21998 6324 12750 19554 16545 10576 1997 695 325 308 313 381 605

ATS ye Aşı Uygulama Verisinin Gönderilme Saatleri (n=3) 

31.07.2017 14.07.2017 03.07.2017

İncelenen 3 günlük verinin genel toplamı 406,580, günlük ortalaması ise yaklaşık 135,526 dır.  
Saat 10:00-10:59, 11:00-11:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59 ve 9:00-9:59 saat dilimlerinde sırasıyla %14,1; %14,5; 
%12,5;  %10,43 ve günlük uygulama oranlarında verinin gönderildiği görülmektedir. 
 
Ancak, 00:00-00:59 saat diliminde görülen %14,2 lik oran halen, uygulama verilerinin resmi yazımızda da 
belirtildiği gibi hemen gönderilmediğine işaret etmektedir. 
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Eksen Başlığı 

03.07.2017 07.07.2017 12.07.2017 14.07.2017 19.07.2017 25.07.2017 31.07.2017

30 GÜNDEN BÜYÜK 1809 2370 1953 2021 2164 2982 1799

5- 30 GÜN İÇİNDE 5654 3590 8394 6228 11118 11805 11627

1- 5 GÜN İÇİNDE 13579 7732 8071 8971 6826 7425 13102

AYNI GÜN İÇİNDE 118717 86441 95876 86627 86272 93534 107274

Temmuz 2017 Ayı ATS Uygulama Bildirimlerinde  
Gerçek Uygulama Tarihleri Arasındaki Farklar (n=7) 

AYNI GÜN İÇİNDE 1- 5 GÜN İÇİNDE 5- 30 GÜN İÇİNDE 30 GÜNDEN BÜYÜK

Uygulama bildirme saat süreleri periyodlarının toplam (813.961) uygulama verisine oranlaması incelenmiştir.  
Verilerin %82,9 unun uygulama gününde gönderildiği görülmektedir.  
Ancak, 1-5; 5-30 ve 30 günden uzun gönderilme süresi periyodlarında sırasıyla %8,1; %7, ve %1,8 oranları 
izlenmektedir. 



Kullanılan enjektörleri mutlaka enjektör 
güvenli atık kutularına atınız. 



Sulandırılmış olan aşılarınızı aşılama seansı 
sonunda imha ediniz. 



Atık Yönetimi 
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