
 

 

1 Mart 2020 itibariyle yürürlüğe girecek yeni Kızamıktan Korunma Kanunu 

Okulumuzdaki uygulama 

 

Kiel, 24.02.2020 

 

Sevgili Veliler, 

Kasım 2019 ayında Federal Meclis, 1 Mart 2020’de yürürlüğe girecek Kızamıktan 

Korunma Kanunu’nu onayladı. 

Bu nedenle, okulumuzda kaydı olan veya ileride kayıt olacak çocuğunuzun kızamık 

aşısı olduğunu gösteren bir belge getirmeniz gerekecek. 

Okul olarak öğrencilerimizin kızamık aşısı olup olmadığını kanunen kontrol etmekle 

yükümlüyüz. Ayrıca, aşı belgesi getirilmediği durumlarda belirli yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Bu durumda, 

 1 Mart 2020 tarihinden itibaren şu an devam eden eğitim yılı için veya 2020/21 

eğitim yılında okula kaydı yapılacak tüm çocuklar için derse fiilen başladıkları 

günden en geç bir gün öncesine kadar Kızamıktan Korunma Kanunu’nun 

öngördüğü bir aşı belgesi getirilmesi gerekmektedir. 

 1 Mart 2020 tarihinde okulumuzda hâlihazırda kaydı olan ve dolayısıyla 

okulumuzda fiilen eğitim gören tüm çocuklar için bu aşı belgesi 31 Temmuz 

2021 tarihine kadar getirilmesi gerekmektedir. 

 

Gerekli aşı belgesi aşağıdaki şekilde olabilir: 

 Kızamık aşısının yapıldığını gösteren (iki kızamık aşısı) aşı defteri veya aşı 

karnesi (Enfeksiyondan Korunma Kanunu 22ci maddesinin 1. ve 2. fıkrası) 

 Kızamık aşısının yapıldığına dair doktor raporu 

 Kızamığa bağışıklık kazanıldığını gösteren doktor raporu 

  



 

 

 Tıbben zararı olacağı nedeniyle aşının yapılamayacağına dair doktor raporu 

(Hangi süreyle kızamık aşısının yapılamayacağı da raporda belirtilmelidir), 

 Başka bir devlet kurumu veya Kızamıktan Korunma Kanunu’nca belirlenen bir 

kurumun yukarıda bahsedilen aşı ile ilgili belgelerden bir tanesinin daha önce 

verildiğini ifade eden onay yazısı. 

 

Kanunen okula gitme zorunluluğu olan öğrenciler Kızamıktan Korunma Kanunu 

kapsamında gereken aşı belgeleri olmadan da okula devam edebilirler. Bu 

öğrenciler okula ve derslere başlayabilir veya devam edebilirler.  

Kızamık aşısı olunduğuna dair bir belge yukarıda verilen tarihlere kadar getirilemez 

veya getirilen belgeler yeterli değil ise okul müdürleri derhal ilgili sağlık 

müdürlüğüne haber vermeleri gerekmektedir. Böyle bir durumda sağlık müdürlüğü 

gereken adımları kendisi başlatacaktır.  

 

Federal Kızamıktan Korunma Kanunu’nun okullarda uygulanması konusunda ekte 

sunulan öğrencilerin Kişisel Verilerin Kullanılması hakkındaki bilgilendirme yazısını 

dikkate almanızı rica ederiz. 

 

Saygılarımızla 

 

 


