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KONU : İşyerlerinde COVİD 19 İle İlgili Alınacak Yeni Tedbirler 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 02.09.2021 tarihinde tüm valiliklere 

gönderdiği Covid-19 tedbirlerini içeren yazı uyarınca, işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve 

güvenlik risklerine yönelik olarak işverenlerin koruyucu ve önleyici birtakım ilave tedbirler 

almaları konusunda Valiliklere yetki verilmiştir (Ek:1). 

Bu kapsamda;  

1. Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerinde maruz kalabilecekleri riskler ve 

almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmeleri, 

2. Bu bilgilendirme sonrası aşı olmayan işçilerden, 06 EYLÜL 2021 tarihi itibari ile 

ZORUNLU OLARAK HAFTADA BİR KEZ PCR testi istenebileceği, 

3. Bilgilendirmeye rağmen aşı olmayan işçilere, kesin COVİD-19 tanısı konması 

durumunda iş akdi feshi de dahil iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından alınacak tedbirlerin 

ayrıca bildirileceği, 

Belirtilmiştir. 

 

Söz konusu talimat kapsamında valiliklerce talep edilmesi halinde, 06 EYLÜL 2021 

tarihi itibari ile Covid aşısı tamamlanmamış işçilerden ZORUNLU OLARAK HAFTADA 

BİR KEZ PCR testi istenebilecek ve test sonuçları işverence kayıt altına alınacaktır. 

Bu kapsamda, ekte yer verilen bilgilendirme dokümanı (Ek:2) hazırlanmış olup; işyeri 

hekimlerinden de destek alınarak, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve aşı ile ilgili durumlarının 

tespit edilerek, aşı olmayanların aşı tercihlerinin alınması uygun olacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 

 

İsmail OTLUBEL 

E. SGK Başmüfettişi 
 

 

EKLER  : 

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 02.09.2021 tarihli yazısı 

2. Covid 19 Aşısı Bilgilendirme ve Rıza Belgesi 
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COVİD 19 AŞISI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 02.09.2021 tarihinde tüm valiliklere 

gönderdiği ve Covid-19 tedbirleri konulu yazı uyarınca işverenlere, işyerlerinde 

karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik olarak koruyucu ve önleyici birtakım 

tedbirler almaları talimatlandırılmıştır. 

Bu kapsamda;  

4. Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerinde maruz kalabilecekleri riskler ve 

almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmeleri, 

5. Bu bilgilendirme sonrası aşı olmayan işçilerden, 06 EYLÜL 2021 tarihi itibari ile 

ZORUNLU OLARAK HAFTADA BİR KEZ PCR testi istenebileceği, 

6. Bilgilendirmeye rağmen aşı olmayan işçilere, kesin COVİD-19 tanısı konması 

durumunda iş akdi feshi de dahil iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından alınacak tedbirlerin 

ayrıca bildirileceği, 

Belirtilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtilen talimatı doğrultusunda hazırlanan 

aşağıdaki yazıyı dikkatlice okuyunuz ve ihtiyacınız olursa lütfen yardım isteyiniz.  

 

Covid-19/Corona Aşısı Nedir? 

Bu aşıyla, aktif veya inaktif virüsün vücuda verilerek vücudun virüse karşı mücadele 

edip, bağışıklık kazanması hedeflenmektedir. 

Aşıdan Beklenen Faydalar Nelerdir? 
COVID-19 aşısı, COVID-19 olarak bilinen yeni tür Koronavirüs hastalığına yakalanma 

riskini düşürecektir. Aşıdan koruma kazanmanız birkaç hafta alabilir. Aşı olsanız bile 

Koronavirüsten enfekte olma olasılığınız bulunmaktadır. Ancak aşı hastalığı hafif belirtilerle 

atlatmanızı ve ciddi bir enfeksiyon yaşamamanızı sağlayacaktır. En az iki doz olunacak aşı, 

ciddi şekilde hastalanma veya ölüm riskini düşürecektir.  

 

 

Nasıl ve Nerelerde Aşı Olabilirsiniz? 

Covid-19 aşısı olabilmek için öncelikle randevu almanız gerekmektedir. 

Randevu, e-Devlet, MHRS ve E-Nabız uygulamaları aracılığıyla alınabileceği gibi 

telefondan 182 Çağrı Merkezini arayarak ya da SMS ile de alınabilmektedir. 

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri 

Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.  
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Örnek; 

ASI 1234567890 3934 

 

 

Randevu oluşturulduktan sonra aşı, kişinin bağlı bulunduğu aile hekimlerince 

uygulanabildiği gibi kendi aile hekimine ulaşamadığı durumlar en yakın aile hekimliği 

biriminden veya hastaneden randevu alarak aşılanması sağlanacaktır. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından alışveriş merkezleri gibi insan popülasyonun yoğun 

olduğu yerlerde kurduğu seyyar aşı birimlerinde de aşılama yapılabilmektedir. 

 

 

COVID-19 Aşısı Sonrası Yan Etkiler Nelerdir? 

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse 

mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan 

etkiler genellikle hafiftir.  

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı 

uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik 

reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık 

hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda 

aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır. 

 

 

Yan Etkilerle Karşılaşıldığında Neler Yapılmalıdır? 

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik 

destekleyici yaklaşımlar şunlardır: 

➢ Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık 

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama 

yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu 

sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) 

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. 

➢ Yorgunluk  

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. 

➢ Hafif ateş, titreme 

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler 

kullanabilirsiniz. 

➢ Baş ağrısı  

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. 

➢ Kas/eklem ağrısı  
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İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler 

kullanabilirsiniz. 

➢ Kusma, ishal  

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak 

düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda 

sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

 

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili 

olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık 

kuruluşuna başvurulmalıdır. 
 

Aşı Sonrasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?  

Bu aşı size COVID-19 enfeksiyonu vermez, ama yine de kamuya açık alanlarda ve 

işyerinizde uygulanan maske takma, sosyal mesafe gibi sağlık kurallarına uymanız 

gerekmektedir.  

Eğer herhangi bir yan etki gösteriyorsanız, lütfen sakin kalınız ve en yakın sağlık 

kuruluşuna başvurunuz. Aşı olduğunuzu hekiminize mutlaka belirtiniz.  

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ve kronik bir rahatsızlığınız 

varsa lütfen aşı olmadan önce doktorunuza danışınız.  

COVID-19 Aşısı Kayıt ve Bildirim 

Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı 

vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından 

erişebilmektedir.  

Aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp 

saklayabilir, işveren tarafından istendiğinden ibraz edebilirsiniz. 
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Lütfen yukarıda yapılan bilgilendirme ve belirtmiş olduğum bilgiler ışığında COVID-

19 aşısı ile ilgili mevcut durumum veya aşı ile ilgili tercihinizi belirtiniz. 

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLENDİRME METNİNİ OKUYUP, ANLADIĞINIZA DAİR 

EL YAZINIZLA ADINIZI YAZIP KARŞISINI İMZALAYINIZ. 

 

 

☐ Aşı Oldum ☐ Aşı Olacağım ☐ Aşı Olmayacağım 

☐1 DOZ 

☐ 2 DOZ 

☐ 3 DOZ 

 

• Lütfen aşı kartınızı ibraz 

ediniz. 

 Nedeni: 

☐ Aşı olmamı engelleyen durumum 

veya sağlık sorunum var (Hamile olma, 

doktor tarafından önerilmeme gibi) 
Lütfen durumunuzu belirtir belge ibraz 

ediniz 

 

☐ Diğer (Belirtiniz) 

 

 

 

 

İLGİLİ KİŞİ T.C. KİLİK NO. AD SOYAD İMZA 

İŞÇİNİN    

BİLGİLENDİRME TARİHİ    


