
Kızamıktan Korunma Yasası

1. Kızamıktan korunma konusunda neden  
bir yasa bulunmaktadır? 
Kızamık, insanlarda en bulaşıcı hastalıklardan biridir. Kızamık, 
özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi 
komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar otitis media, pnömoni 
ve ishali, daha az sıklıkla beynin iltihaplanmasını kapsar ve 
sonucu geç görülen vakalar da olabilir. Toplamda, sanayileş
miş ülkelerde kızamık olan her 1000 kişiden yaklaşık 1 ila 3’ü 
ölmektedir. Son yıllarda Almanya’da kızamık ölümleri de 
meydana gelmiştir.
Aşı oranlarını artırmaya yönelik önceki önlemler henüz 
Almanya’da yeterli sayıda insanın aşılanmasına yol açmamış
tır. Hala aşıları eksik olan insanlar bulunmaktadır, bu yüzden 
Almanya’da birkaç yüz ila birkaç bin kişi her yıl kızamık has
talığına yakalanmaya devam etmektedir. Nüfusun yüzde 95’i 
kızamığa karşı korunduğu takdirde kızamık ortadan tamamen 
kaldırılabilir. Yasa, yeterince insanın kızamığa karşı bağışık 
olmadığı durumlarda kızamık bulaşmasının çok hızlı gerçek
leşebileceğini göz önünde bulundurup, hepsinden önemlisi, 
örneğin aşılanmak için çok genç oldukları için (9 aydan küçük 
çocuklar), hamile veya çok zayıf bir bağışıklık sistemine sahip 
insanlar gibi kızamığa karşı aşı olmayanları koruyarak aşı 
korumasını artırmayı amaçlamaktadır. Sizden dayanışma 
içinde bulunmanızı ve aşı olmanızı talep ediyoruz.

2. Kızamıktan Korunma Yasası ne zamandan  
itibaren geçerlidir?
Kızamıktan Korunma Yasası 1 Mart 2020’de yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda anılan tarihten önce ilgili kurumlar tarafından işlem 
yapılan tüm çocukların 31 Temmuz 2022 tarihine kadar işle
min belgesini sunması zorunluydu.

3. Hangi çocuklar Kızamıktan Korunma Yasası 
kapsamındadır? 
Yasa en azından bir yaşında olan,
1. Aşağıdaki ortak kurumlardan birinde tedavi görmekte 
olan çocukları kapsamaktadır: Gündüz bakım merkezleri ve 
okul sonrası bakım merkezleri, çocuklar, okullar ve ağırlıklı 
olarak reşit olmayanların bakımının yapıldığı diğer eğitim 
tesisleri.
2. Halihazırda dört haftadır

a) Bir çocuk yuvasında tedavi gören
b) Sığınmacılar ve mülteciler ya da geri dönenler için 

ayrılmış ortak bir yerde kalan çocukları kapsamak
tadır.

En az bir yaşında olan tüm çocuklar kızamık aşısı veya kızamık 
bağışıklığına sahip olmalıdır. En az iki yaşında olan tüm 
çocuklar en az iki kızamık aşısına ilişkin kanıt veya kızamığa 
yeterli bağışıklık göstermelidir.
Tıbbi kontrendikasyon nedeniyle aşılanamayan ve bunun 
kanıtı olan çocuklar yönetmeliklerden muaftır.

4. Çocuğumun kızamığa karşı aşılandığını  
nasıl kanıtlarım?
Kızamığa karşı uygun şekilde belgelenmiş aşılar için aşı kanıtı 
veya tıbbi sertifika geçerlidir − genellikle bir MMR aşısı ola
rak, aynı zamanda çocuklar için muayene kitapçığına bir ek 
şeklinde.

5. Çocuğumun aşı sertifikasını kaybettim. Bu halde 
kızamığa karşı tekrar mı aşı olması gerekiyor?
Aşı sertifikası kaybolduğu takdirde üç seçenek bulunmakta
dır:
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1. Kızamık aşısı tıbbi kayıtlardan belirlenebilirse, yeni bir aşı 
sertifikası verilebilir ve aşı eklenebilir.
2. Tıbbi bir sertifika, kızamık bağışıklığının (örneğin bir kan 
testi ile belirlenir) zaten var olduğunu veya aşıların gerçek
leştiğini doğrulayabilir.
3. Aşılama durumu belirsiz olduğu takdirde Daimi Aşılama 
Komisyonu (STIKO) koruyucu aşının tekrar yapılmasını tav
siye eder. Kan tahlili önerilmez.

6. Çocuğum kızamık hastalığını geçirmişti.  
Bu durumda aşı yapılması gerekli mi?
Kızamık hastalığını yalnızca bir kez geçirebilirsiniz. Bu hasta
lığı geçirenler ona karşı korunur ve artık aşılama gereği duy
maz. Bir kan tahlili, kızamığın geçip geçmediğini gösterebilir.

7. Hangi kızamık aşıları mevcuttur?
Kızamığa karşı aşılama için, Almanya’da şu anda sadece kom
binasyon aşıları (kabakulakkızamıkkızamıkçık (MMR) veya 
kabakulakkızamıkkızamıkçık (MMRV) aşıları) bulunmakta
dır. Aşıların kızamık kısmı, zayıflamış kızamık virüslerinden 
yapılan canlı bir virüs aşısıdır. Kabakulak, kızamıkçık ve su 
çiçeğine karşı antijenler de patojenlerin zayıflamış virüs suş
larıdır.
Çocuklarda enjeksiyon sayısını düşük tutmak için kombinas
yon aşılarının kullanımı genellikle STIKO tarafından öneril
mektedir. Sağlıklı çocuğun bağışıklık sistemi aşıya çok iyi 
cevap verebilir. Bir kombinasyon aşısının genellikle tek bir 
aşıdan daha az tolere edilebilir olmadığı düşünülmektedir.

8. Bir yaşından büyük bir çocuk için kanıt  
sunulmazsa ne olur?
Kızamık koruması konusunda yeterli kanıt bulunmayan 
çocuklara ilgili tesislerde bakılamaz. Ancak, bu zorunlu okula 
devam eden çocuklar için geçerli değildir.
Paul Ehrlich Enstitüsü, web sitesinde kızamık bileşenli 
(Almanya’da piyasaya sürülmek üzere onaylanmış veya onay 
almış) tüm aşılar için bir teslimat darboğazı açıkladıysa, dahil 
edilmeye ilişkin yasal yasağa genel bir istisnai izin verilebilir.
Kanun 1 Mart 2020’de yürürlüğe girdiğinde, etkilenen kurum-
larda bakım gören çocuklara özel düzenlemeler uygulana-
caktır. Bu çocuklar hususunda Sağlık Bakanlığı/Müdürlüğü 
31 Temmuz 2022 tarihinde sona eren geçiş süresinin ardın
dan münferit durumlarda binaya giriş yasağının uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verir (zorunlu eğitim kapsamındaki 
çocuklar hariç).

9. Sağlık Departmanı bilgilendirildikten sonra ne olur? 
Gerekli kanıt makul bir süre içinde (tekrarlanan kızamık aşı
lamasına izin vermek için en az on gün ve üç aya kadar) Sağlık 

Departmanı‘na sunulmamışsa veya kızamığa karşı aşılamanın 
sadece bir seferde mümkün olduğunun kanıtıdır. Daha son
raki bir tarihte bu mümkün ise, sağlık yetkilisi çocuğun ebe
veynlerini konsültasyona davet edebilir ve onlardan kızamığa 
karşı aşı korumasını tamamlamalarını isteyebilir.
Buna bakılmaksızın, Sağlık Departmanı makul bir süre sonra 
yasağın sona erip ermeyeceğine veya alternatif olarak para 
cezası ve ceza ödemesinin uygulanıp uygulanmayacağına 
karar verebilir.

10. Kızamık aşılama yükümlülüğü, günlük bakım 
merkezinin yasal hakkıyla çelişmemekte midir?
Hayır. Kamu gençlik refahı hizmetinin sağlayıcısı ihtiyaca 
dayalı bir çocuk bakım yeri kanıtlarsa, günlük bakım tesisle
rinde ve çocuklar için günlük bakımda fon sağlama hakkı bu 
kanıtla zaten yerine getirilmiştir. Bu durum, kızamık aşısının 
kanıtı olmadığı için çocuğun bakımının yapılamaması duru
munda da geçerlidir.

11. Para cezası uygulanacak mı?
Yetkili makamların para cezası uygulama zorunluluğu yoktur. 
Kendi takdirlerine bağlıdır. Enfeksiyondan Korunma Kanu
nu’na göre, bu “uygulanabilir bir kuraldır”.
Yasal yasaklara aykırı bir kişiyle ilgilenen veya bildirim yüküm
lülüğü durumunda sağlık yetkililerini bilgilendirmeyen bir 
tesisin yanı sıra, kanıt sağlama yükümlülüğüne ve Sağlık 
Departmanı‘nın gerekli tutmasına rağmen makul bir süre 
içinde kanıt sağlayamayan kişiler 2.500 Euro’ya kadar para 
cezasına çarptırılabilir. Para cezasına ek olarak veya para ceza
sına bir alternatif olarak, uygulanabilir kanıt sağlama yüküm
lülüğünün yerine getirilmemesi halinde bir ceza ödemesi de 
düşünülebilir.

12. Aşı zorunlu bir biçimde uygulanabilir mi?
Zorunlu bir aşı asla söz konusu olmayacaktır.

Yayınlayan:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln.
Tüm hakları saklıdır.
Bundesministerium für Gesundheit, Robert KochInstitut ve 
PaulEhrlichInstitut ile ortaklaşa oluşturulmuştur.
Sivil vatandaşlara ilişkin bu bilgiler 
www.masernschutz.de (Alman) adresinden ücretsiz  
olarak indirilebilir.
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