
Pfizer-BioNTech, beklenenden daha 
düşük miktarda aşı dozu tedarik edecek 
 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Pfizer-BioNTech 
beklenenden daha düşük miktarda aşı teslim edecek. Halk 
Sağlığı Enstitüsü (FHI), aşılama programındaki gecikmeleri 
azaltmak için aşı dozları ile olası mRNA aşı kombinasyonları 
arasındaki aralıkta ayarlamalar yapılmasını önermiştir. 
 
- Biz sürekli hem iyi, hem de kötü aşı haberleri gelebilmesine hazırlıklı olduk. 
Hafta sonundan önce maalesef kötü bir haber aldık. Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında Pfizer-BioNTech'ten beklenenden çok daha düşük miktarda aşı dozu 
alacağız. Ancak aynı zamanda, Temmuz ve Ağustos aylarında Moderna aşısının 
teslimatlarında bir artış göreceğiz. Bu, Pfizer-BioNTech'ten gelen aşı 
teslimatlarının azalmasını bir dereceye kadar telafi edecektir, diyor Sağlık ve 
Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Haziran ayında Pfizer-BioNTech'ten haftada 300.000'den fazla doz gelmesi 
bekleniyor. Önümüzdeki üç ayda bu sayının haftada 200.000 doza düşmesi 
öngörülüyor. Yani beklenenden toplam 900.000 daha az doz gelecektir. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) bu hafta sonu, bunun aşılama programı için ne tür 
sonuçlar yaratacağını incelemiştir. FHI, birinci ve ikinci aşı dozu arasında,12 
haftalık bir aralığa geri dönülmesini önermiştir. Ayrıca Pfizer-BioNTech ve 
Moderna aşılarını birinci ve ikinci doz şeklinde kombine etmenin mümkün 
olduğunu belirtmiştir. Bu uygulama, beklenenden daha fazla aşı dozu gelirse 
değişebilir. Hükûmet bu tavsiyeler konusunda FHI ile aynı kanaattedir. Aşı 
aralığındaki değişiklikler hemen uygulanacaktır. 
 
Aşıların coğrafi temelli yeniden dağılımı, planlandığı gibi 29. haftada sona 
erecektir. 
 
- Azalan teslimatlar, mevcut aşılama planına kıyasla, 18 yaş üzerindeki kişilerin ilk 
doz aşılamalarında yaklaşık olarak bir hafta gecikmeye, ikinci doz aşılamalarında 
ise yaklaşık olarak iki hafta gecikmeye yol açacaktır. Aralıklarda ve aşı 
teslimatlarında bu tür değişiklikler yapılmasının belediyeler için zorlu olduğunun 
farkındayım. FHI, belediyeleri bu durumla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda 



bilgilendirecektir. Onlara, yaptıkları bu kapsamlı ve önemli çalışmalar için tekrar 
teşekkür etmek istiyorum, diyor Høie. 
 
Şimdiye kadar yapılan aşılamalar 
Aşı programına katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün veya yarın yeni bir 
dönüm noktasına varacağız; o zaman toplam 2 milyon kişi ilk dozunu almış 
olacak. Bu, 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 45'inden fazlasının ilk dozunu almış 
olacağı anlamına geliyor. 
 
• 65 yaş üstü ilk doz aşı olanların oranı - %94,6 
• 55 yaş üstü ilk doz aşı olanların oranı - %87,6 
• 45 yaş üstü ilk doz aşı olanların oranı - %77,64 
 
 


