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BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA TÜM 
UYGULAMALAR 2009/17 SAYILI 

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI 
(GBP) GENELGESİ’NE UYGUN ŞEKİLDE 

YAPILMALIDIR. 
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Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı - 1

Amaç:
• Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp 

bağışıklanmalarını sağlamak,
• Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan hastalık, sakatlık ve 

ölümlerini önlemektir. 

Bağışıklama Danışma Kurulu 
Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin 
temsilcileri ve akademisyenlerden 
oluşan ve yılda ortalama 2 kez 
toplanan BDK; aşı takvimi ve 
uygulamaları ile ilgili tavsiye kararları 
alır, teknik ve bilimsel destek sağlar.
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Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı - 2

Hedefler:
• Her bir antijen için ülke genelinde % 97 aşılama hızının devamlılığını 

sağlamak
• 12-24 aylık bebeklerin % 90’ını tam aşılı hale getirmek
• 5 yaş altı (0-59 ay) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak
• Okul çağı çocuk aşılamalarında her bir antijende %95 aşılama hızına ulaşmak
• Tespit edilen tüm gebelere uygun Tetanoz-difteri (Td) aşısı dozunu 

uygulamak
• Ülkenin poliodan arındırılmış durumunu sürdürmek
• Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek
• Kızamık Eliminasyon Programını yürütmek

5



GBP Kapsamındaki Programlar
• Polio Eradikasyon Programı
• Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Rubella Sendromunun 

Kontrolü Programı
• Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı 
• Hepatit B Kontrol Programı
• Difteri Kontrol Programı
• Boğmaca Kontrol Programı
• Tüberküloz Kontrol Programı
• Kabakulak Kontrolü Programı
• İnvaziv Bakteriyel Hastalıkların Kontrolü Programı
• Hepatit A Kontrol Programı
• Suçiçeği Kontrol Programı
• Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi
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Ülkemizde Aşı Uygulamaları
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Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-1
• Aşı uygulamalarından önce enjektör, aşı ve varsa sulandırıcı 

üzerindeki etiketi ve son kullanma tarihi kontrol edilmeli, 
• Miadı (kullanım süresi) önce dolacak veya son kullanma tarihi en 

yakın olan aşı ilk önce kullanılmalı, 
• Açılan çoklu aşı flakonlarına açılış tarih ve saati yazılmalı,
• Kullanıma hazır enjektörlü aşılar hariç, her aşı için ayrı ve steril bir 

enjektör kullanılmalı,
• DaBT-İPA-Hib beşli karma aşısı dışındaki aşılar aynı enjektörde 

karıştırılmamalı, 
• Aşılamada iki doz arasında olması gereken en az sürelere mutlaka 

uyulmalıdır. Bırakılması gereken en az süreye uyulmadığında yapılan 
doz geçersiz sayılır ve uygun süre sonra tekrarlanır.
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Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-2

Aşı takviminde belirtilen uygulama zamanları ve uygulama aralıklarına 
uymak esastır. Ancak zorunlu hallerde;
• DaBT-İPA-Hib aşısının 1. ile 2. ve 2. ile 3. dozları arasındaki süre en az 

4 hafta olmalıdır. Aynı aşının 3. dozu ile rapel dozu arasındaki süre ise 
en az 6 ay olmalı,

• Kızamık antijeni içeren 2 aşı arasında en az 4 hafta süre olmalı,
• Hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2. ve 3. dozu 

arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16 hafta 
sonra uygulanmalıdır

• KPA 12. aydan küçük çocuklarda, primer seri dozları arasında en az 4 
hafta süre bırakılmalıdır. 12. ay ve üzerinde uygulanan dozlar 
arasında ise en az 8 hafta süre bırakılmalıdır. 3. doz ile pekiştirme 
dozu arasında en az 8 hafta süre  olmalıdır. 9



Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-3

• Kural olarak parenteral (enjeksiyonla) uygulanan iki canlı viral aşı 
aynı anda uygulanabilir.

• İki canlı aşı aynı anda uygulanamayacaksa aralarında en az 4 hafta 
süre bırakılması gerekir. 

• OPA ile diğer canlı aşılar arasında süre bırakılması gerekmez.
• Kızamık ve suçiçeği hastalıkları ya da aşıları sonrası lenfopeni (T 

lenfosit azalması) oluşma olasılığı nedeniyle, hücresel bağışıklık 
yetersiz kalabileceğinden kızamık ya da suçiçeği içeren aşılar sonrası 
BCG uygulanmasında 4 haftalık bir süre bırakmak gerekir. 

• BCG’nin önce uygulandığı durumda ise kızamık ya da suçiçeği içeren 
aşıların uygulanması için süre bırakmaya gerek yoktur. 
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Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-4

• Canlı virüs aşıları Tüberkülin Cilt Testini (TCT) bozabilir, bu nedenle 
PPD uygulaması kızamık içeren aşılar ile aynı günde veya 4–6 hafta 
sonra yapılmalıdır.

• OPA yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesinin sınırlanmasına gerek 
yoktur. Anne sütü rahatlıkla verilebilir.

• İshali olan çocuğa OPA uygulanabilir, ancak 4 hafta sonra fazladan 
bir doz daha yapılır. 

• Genel ilke olarak gebelikte canlı aşılar yapılmamalıdır, ancak risk-yarar 
durumu (kuduz aşısı gibi) göz önüne alınarak duruma göre karar 
verilmelidir.
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Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-5
• BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, 

daha az komplikasyon olması ve immünitenin daha kuvvetli gelişmesi 
için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır.

• BCG aşılaması ile ilgili olarak; kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen 
çocuklara (skar görülsün veya görülmesin) ve BCG skarı bulunan 
çocuklara herhangi bir yaşta kontrol amacıyla TCT yapılmasına ve  
sonucuna göre BCG uygulaması gerekli değildir.

• 6 yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli değildir.
• 6 yaş altında BCG yapılmamış olan çocuğa TCT sonucuna göre 

gerekiyorsa BCG uygulanır.
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Aşı Uygulamalarında Genel 
Kurallar-6

• Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir. BCG, OPA, DaBT-İPA-Hib, KKK, 
Hepatit B ve KPA aşılarının aynı gün yapılmasında bir sakınca yoktur. 
Ayrı ayrı enjektörler ile farklı ekstremitelerden yapılır. Aynı 
ekstremiteden farklı aşıların uygulanması zorunlu ise iki aşının 
uygulanma bölgesi arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır.

• Hepatit A aşısı ilk dozu 18. aydadır  ve 12. aydan erken yapılmamalı, 
2 doz arasında en az 6 ay süre olmalıdır.

• Her ne kadar kızamıkçık aşısına bağlı fetal anomaliye dair bir kanıt 
olmasa da,  kızamıkçık veya KKK aşısı alanlar 4 hafta süre ile 
gebelikten korunmalıdır. Kızamıkçık aşılaması öncesi gebelik testi 
yapmaya gerek yoktur, gebe olup olmadığı sorularak aşı yapılmasına 
karar verilir. 13



12-71 ay (1-5 yaş)* 6-13 yaş 14 yaş ve 
üzeri 

İlk karşılaşma DaBT-İPA-Hib1, Hep-B, KPA2,
ppd ile TCT

DaBT-İPA, Hep-B,
KKK

Td, OPA,
Hep-B, KKK

İlk karşılaşmadan 2 
gün sonra

KKK, TCT sonucuna göre 
gerekiyorsa BCG, Suçiçeği - -

İlk karşılaşmadan 2 
ay sonra3

DaBT-İPA-Hib ya da DaBT-İPA, 
Hep-B, OPA, Hep A, KPA2

DaBT-İPA, OPA, 
Hep-B, KKK

Td, OPA, Hep
B, KKK

İlk karşılaşmadan 8 
ay sonra      DaBT-İPA, Hep-B, OPA, Hep A DaBT-İPA, OPA,

Hep-B Td, Hep-B

Eksik Aşılı Çocuk Aşılaması

* Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir.
1  59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanır.15–59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir. 
2   Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır. 12-23 aylık çocuklara 8 hafta ara ile iki doz 
yapılmalıdır. 24 aydan büyük çocuklarda tek doz yeterlidir. 59 ay üzeri çocuklara uygulanmayacak.
3  DaBT-İPA-Hib aşısının ilk dozunun 12-14 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT-İPA-Hib şeklinde 
uygulanmalıdır.
Not: Hib’in 2. dozu sadece ilk doz 12–14 ay arasında yapıldıysa gereklidir, 15–59 ay arası çocuklarda tek doz Hib
yeterlidir, 59 aylıktan büyüklerde Hib aşısı gerekli değildir. Hep A aşısı 1 Mart 2011 ve suçiçeği aşısı ise 1 Ocak 
2012 doğumlulardan öncesine yapılmaz.
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Aşı Kontrendikasyonları

Genel Aşı Kontrendikasyonları:
• Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları 

için kesin kontrendikasyon oluşturur.
• Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi 

içeren tüm aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur. 
• Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime 

danışılmadan aşı uygulanmaz.
Aşılara Özel Kontrendikasyonlar:
• Ayrıca her aşının içindeki maddeden veya hastanın özel 

durumlarından kaynaklanan kontrendikasyonlar vardır. 
15



Aşılamaya Engel Olmayan 
Durumlar-1
• Allerji veya astım (aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerji 

dışında),
• 38.5 C’nin altında ateşle seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya 

ishalli hastalıklar,
• Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü,
• Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü,
• Antibiyotik tedavisi görme,
• Anne sütü alma,
• Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik 

hastalıklar,
• Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, 16



Aşılamaya Engel Olmayan 
Durumlar-2
• Prematürite (aşılama ertelenmemelidir),
• Ameliyat öncesi ve sonrası,
• Malnütrisyon, 
• Yenidoğan sarılığı öyküsü,
• Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) 

şeklinde veya lokalize (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) 
steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 
mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), 

• Aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, febril konvülsiyon öyküsü 
olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü 
verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine 
aksatılmadan devam edilmelidir.
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Aşı Adı Uygulama Şekli Uygulama Dozu
KKK/Kızamık/Kızamıkçık Subkutan veya 

intramüsküler
0,5 ml

Suçiçeği Subkutan 0,5 ml

BCG İntradermal -
intrakutan

0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş 
üzerinde 0,1 ml

PPD ile Tüberkülin Cilt Testi İntradermal 5 TÜ’den 0,1 ml 
DaBT-İPA-Hib / DT / Td/ 
Hep B / KPA / Hep A 

İntramüsküler 0,5 ml

OPA Oral 2 damla

Aşı Uygulama Teknikleri-1

**Hepatit  A ve B aşıları uygulamalarında  aşıların pediatrik dozu 
kullanılmaktadır. Bu iki aşı için ürünün lisans aldığı doz önemli 
olduğundan prospektüsü okunarak aşı uygulaması yapılmalıdır.
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12 aya kadar uyluğun
orta veya üst 1/3
kısmında, vastus
lateralis kasının ön
yan bölümüne aşı
uygulaması

12 aydan sonra kolun
üst kısmına deltoid
kas içine aşı
uygulaması

Aşı Uygulama Teknikleri-2
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Aşı Uygulama Teknikleri-3
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AŞI VE SOĞUK ZİNCİR
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Soğuk Zincir
• Bir aşının etkinliğini üretimden kişiye verilene kadar koruyan, 

ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını 
sağlayan, insan ve malzemeden oluşan sistemdir.

• Aşı ve serumları, üretildiği andan kullanıcıya ulaşıncaya kadar 
kabul edilebilir ısı aralığında (+2 , +8) tutmak üzere 
düzenlenmiş bir seri depolama ve nakil basamağından oluşur.
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Soğuk Zincirin Önemi
• Bir kez aşının etkinliği kaybolur ya da azalırsa, aşılar eski

haline döndürülemez, bu nedenle soğuk zincir süreklilik
gerektirir.

• Aşıların tahrip olmasının sebebi, ısının kümülatif etkisidir.

• Bir kerede çok yüksek (30–35°C üzeri) sıcaklığa maruziyet
kadar, birçok kereler daha az sıcaklıklara (10–30°C arası)
maruziyet de aşıyı aynı derecede bozabilir.
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Soğuk Zincirin Halkaları

• HSGM Aşı ve İlaç Deposu 
• Aşı Nakil Kamyonu 
• Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Deposu 
• Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Nakil Aracı 
• İlçe SM/Toplum Sağlığı Merkezi 
• Son Kullanıcılar 

- İlçe SM/Toplum Sağlığı Merkezi 
- Aile Sağlığı Merkezi 
- Hastaneleri 
- Özel Poliklinikler 
- Özel Hekimler 24



Soğuk Zincir Ekipmanları

• Soğuk Hava Depoları 
• Aşı nakil araçları 
• Buzdolapları ve derin dondurucular 
• Uzun ömürlü ve askılı aşı nakil kapları 
• Buz aküleri 
• Termometreler 
• Sürekli ısı kaydediciler 
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Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı = [Aylık Beklenen Nüfus X 
Aşı Takvimindeki Doz Sayısı X (1+ Fire Yüzdesi)] 

Aylık İhtiyaç = Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı+ Rezerv Stok 
+ Ek İhtiyaç – Stokta Bulunan Aşı Miktarı

Rezerv Stok= Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı/4 

Aşı ve Antiserum İhtiyacı 
Aile Hekimi/Hastane Aşı ve Antiserum İhtiyacı 
• Aile Hekimleri aşıları aylık olarak almaktadırlar. Belirlenen miktar 

sevkiyat döneminden bir hafta önce TSM/İlçe SM’ye bildirilir. 
• Aile Hekimleri rezerv stoku 7 günlük olarak hesaplanır.
• Aile Hekimi için ay içinde kullanılması beklenen miktar aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 
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Aşı ve Antiserum İhtiyacı 

• Aylık Beklenen Nüfus: Toplam bebek sayısının 1/12’sidir.
• Aşı Takvimindeki Doz Sayısı: Hesaplanacak aşının aşı takvimdeki 

doz sayısıdır.
• Fire Yüzdesi: Aşılarda fire oranı tek dozluk olanlar için % 5, çok 

dozluk aşılarda % 30’dur. İstisnası BCG aşısı olup fire oranı %90 
olarak alınmalıdır.

*Gebe kadın sayısı da pratikte 0–11 ay bebek sayısına eşit kabul 
edilir.
*Belli hedefi olmayan aşı ve antiserumlar (kuduz aşısı, PPD vb.) bir 

önceki yılın tüketim miktarları ve ortalama aylık tüketim göz önünde 
bulundurularak talep edilir.
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Aşının Depolandığı Yer Sevk Dönemleri
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Üç ayda bir

Toplum Sağlığı Merkezi / İlçe SM Ayda bir

Son Kullanıcılar (Aile Hekimi, Hastane, VSB v.b.) Ayda bir

Sağlık Evi Haftada bir

Ana Depo
Halk Sağlığı 
Hizmetleri 
Başkanlığı  

Deposu

TSM/İlçe SM
Son Kullanıcılar 

(Aile Hekimi, 
Hastaneler..)

**Sevk dönemlerinde her ilin olanaklarına göre değişiklik olabilir.

Aşı ve Antiserumların Sevkiyatı
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Aşı ve Antiserum Uygulanacak 
Yerin Özellikleri

• El yıkama ünitesi ve güvenli atık kutusu olmalı,
• Aşı müdahale veya acil müdahale çantası olmalı,
• Çalışma ortamına her seferinde bir çocuk ve bir ebeveyn

alınmalıdır.
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Aşı Nakil Kabı

• Uzun ve kısa ömürlü nakil kabı olmalıdır. 

• Gezici hizmet veren her AH için en az bir adet kısa 
ömürlü ve gezici hizmet dışında her ASM’de üç hekime 
bir kısa ömürlü aşı nakil kabı olmalıdır. 

• Aşı nakil kapları sadece gezici hizmet ve aşıların nakli için 
kullanılmalıdır. 

• Aşı dolabı olan her yerde aşı direkt olarak aşı dolabından 
alınarak kullanılmalıdır. 30



Buz aküsünün 
hazırlanması 
(terletilmesi)

Buz akülerinin 
yerleştirilmesi

Aşıların 
yerleştirilmesi 

Buz aküsü
İle temasın 
önlenmesi

Digital
termometrenin  
yerleştirilmesi

Dönüşte 
aşıların tekrar 
aşı dolabına 
yerleştirilmesi

Aşı Nakil Kabı Kullanımı
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Buz Akülerinin Terletilmesi
• Aşı seansının yapılacağı veya gezici aşılama hizmeti planlandığı 

günün sabahı, ihtiyaç duyulan tüm buz aküleri buzluktan 
çıkarılmalıdır.

• +20°C olan bir odada yaklaşık 1 saat bekletilmelidir.

• Buz akülerinin yeterince çözüldüğünü anlamak için 
sallandığında su sesi duyulmalıdır.

• Buz aküleri kurulandıktan sonra aşı nakil kabının içine 
yerleştirilmelidir.
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Soğuk Zincir Kırılması

• Aşı dolabının ısı takibi yapılırken Aşı Takip Sistemi temel 
alınmalıdır.

• ATS’den veri alınamaz ise uzun süreli kayıt yapan digital
termometre temel alınmalıdır.

• Soğuk zincir kırılması tespit edildiği anda TSM/İlçe SM’ye haber 
verilmelidir.
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Oran Aşı
Hep B
Hep A

Td, DT, Tüm sulandırıcılar, Antiserumlar

KPA, DaBT-IPA-Hib, PPD, Kuduz, Grip 
aşıları

Kızamık, KKK, Hib, Meningokok, BCG, 
Suçiçeği (sulandırıcılar hariç)

OPA

Aşıların Donma Hassasiyetleri
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ÜST RAF 
OPA,Meningokok, 
BCG, KKK, Kızamık 
ve Kızamıkçık, 
Suçiçeği aşıları 

ORTA RAF  
DaBT-İPA-Hib, 
Kuduz, KPA, DaBT-

 
ALT RAF 
Hep B, Hep A, Td, 
DT , PPD, aşı 
sulandırıcıları ve 
tüm antiserumlar 

BUZLUK 
Buz aküleri 

SEBZELİK 
Su Şişeleri 

  

Aşı Yerleşimi

• Aşı yerleştirilmesinde, miadı 
yakın olan aşıların ön 
kısımda bulunmasına dikkat 
edilmelidir.

• Aşılar sulandırıcıları ile aynı 
pakette ise orta rafa 
yerleştirilmelidir.

• Aşı için özel üretilmiş 
buzdolapları için sıralama 
gerekmez.
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 BCG
 PPD
 KKK
 Kızamık

Işık Hassasiyetleri

36

Ultraviyole ve Fluorosan (Neon) Işıklara Karşı



Aşı Takip Sistemi

• Teslim alınan aşı ve antiserumlar karekod okutularak dolaplara
yerleştirilmelidir.

• Nakil işlemi için mutlaka aşı nakil kabı veya aşı nakil aracı
kullanılmalıdır. Dolaptan çıkış yaparken karekod okutularak nakil
aracı/nakil kabına yüklenmelidir.

• Aşı ve antiserum uygulaması yaparken önce karekodu
okutulmalı ve ATS sisteminden uygulanabilir olduğuna dair onay
aldıktan sonra aşı veya antiserumu uygulanmalıdır.

• Uygulama verisi iki saat içerisinde Sağlık Bilgi Sistemlerine
gönderilmelidir.
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Aşı Takip Sistemi - 2
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Aşı Takip Sistemi - 3

• Aşı dolabı soğuk zincir ve stok takibi ATS ile yapılacaktır. Ancak
aşı dolabında bir adet uzun süreli kayıt yapabilen (en az bir aylık
süreyi gösteren) elektronik ısı takip cihazı bulundurulmalıdır.

• Soğuk zincir kırılmalarında komisyonlar tarafından ATS ısı
kayıtları dikkate alınarak karar verilmektedir.
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Aşı Takip Sistemi - 4
• ATS sisteminde bulunan aşı ve soğuk zincir sorumluları ve yedeklerine

ait iletişim bilgileri sürekli güncel tutulmalıdır.

• Ulaşılamaz olduğunda veya gerekli müdahale yapılmadığında ATS 
ekipmanları ATS yardım masasına haber verilmeden aşı dolabı yer 
değişikliği, cihaz kapatma,  probun sökülmesi vb. işlemler 
yapılmamalıdır. 

• Aşı talepleri aylık olarak ve ATS sistemi üzerinden yapılmalıdır. 
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Aşı Isı İzlem Monitörü (VVM)

• Aşıların termostabiliteleri
göz önüne alınarak, ısıya 
maruz kalma sürelerini 
belirlemek için aşı flakon
izlemcileri kullanılmaktadır 41



Uzun Süreli Kayıt Yapan Digital
Termometre

42



Aşı Dolabı Kullanım Kuralları - 1
• Nofrost buzdolabı tercih edilmedir. Aşı dolabı ön kapağı rafsız olmalı 

ve dolap gövdesi ile aynı malzemeden olmalı, cam kapak olmamalıdır.

• Ya da üreticinin aşı dolabı olduğuna dair belgesi olmalı ve HSGM’nin
belirlediği kriterlere uygun olmalıdır.

• Aşı dolabının içerisine aşı, antiserum ve ısıyı dengelemek için konulan 
tuzlu su bidonlarından başka hiçbir malzeme (ilaç, yiyecek, içecek, 
enjektör, vb.) konulmamalıdır. 

• Aşı sulandırıcıları da aşı dolabında saklanmalıdır. 43



Aşı Dolabı Kullanım Kuralları - 2
• Aşı dolabı ısısı (+) 2 ila (+) 8°C arasında korunmalıdır. Özellikle (+) 4°C’

de kalması sağlanmalıdır.

• Aşı dolabı aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalmayacak şekilde uygun bir
odaya yerleştirilmelidir.

• Aşı dolabı kışın ısıtılan odalardan birine gölgede olacak şekilde,
ısıtıcılardan uzak, duvardan en az 10–15 cm mesafede düz bir
zemine yerleştirilmelidir.

• Aşı dolabı bakımı yılda bir yaptırılmalı ve bakım onarım sözleşmesi
bulunmalıdır.
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TEŞEKKÜRLER…
Bir çocuk ölünce

Boğmacadan
Ya da kızamıktan

Gökte bulut olunca
Yağmur olup düşünce yere

Can vermek için
Çiçeklere

Sorar vurur da camlara
Takır takır

Gerekeni yaptınız mı ?
Yaptınız mı gerekeni ?

Dr. Çağatay GÜLER 45
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