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OKUL ÇAĞI AŞILAMASI VELİ BİLGİ NOTU

Sayın Veli,

Sağlık  Bakanlığımız  tarafından  yürütülmekte  olan  ulusal  aşı  programı  kapsamında
ilimizde okul çağı aşı uygulamaları yapılacaktır.

Amacımız;  aşı  ile  önlenebilir  hastalıkların  ortaya  çıkmasını,  bu  hastalıklardan
kaynaklanabilecek  engelli  olma  durumundan  ve  ölümlerden  çocuklarımızı  korumaktır.  Bu
şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum hastalıklardan korunacaktır. Aşılanmayan
birkaç çocuk toplumda salgın çıkmasına neden olabilir.

İlköğretim  1.  sınıfta  öğrenim  gören  öğrencilerimize  kızamık-kızamıkçık-kabakulak
(KKK) ve dörtlü karma (DaBT-IPA) aşıları uygulanacaktır. 

Kızamık  yakın  tarihte  dünya  üzerinde  salgınlar  yapmış,  ülkemizde  de  aşı  öncesi
dönemde çok sayıda ölüm ve engellere yol  açmıştır.  Günümüzde aşılama sayesinde nadir
görülmektedir.

Kabakulak beyin iltihabı, kısırlık ve sağırlık gibi ciddi sonuçlara; kızamıkçık ise beyin,
eklem ve testis iltihabı ile sakat doğumlara neden olabilmektedir.  

Difteri  (Kuşpalazı),  boğmaca,  tetanoz  ve  çocuk  felci  ağır  seyreden  sıklıkla  ölümle
sonuçlanan hastalıklardır. Aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde salgınlara ve ölümlere neden
olmaktadırlar.

Bu hastalıklara karşı tek kesin korunma yöntemi aşılamadır.

2021-22 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmakta olan sağlık tedbirleri gereği, İlköğretim
1.sınıfa  başlayan  çocuklarımız  bağlı  oldukları  Aile  Hekimleri  tarafından,  Aile  Sağlığı
Merkezlerinde aşılanacaklardır.

Küçük yaşlarda KKK aşısı uygulanmış olan ve 1.sınıfa başlamadan önce toplamda iki
doz  KKK  aşısı  olmuş  çocuklara  ilköğretim  1.  sınıfta  KKK  aşısı  uygulanmayacak,  Bu
çocuklarımıza sadece DaBT-İPA aşısı uygulanacaktır. İki defa KKK aşısı olmuş çocukların, aşı
günü aşılamaya götürülürken kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekecektir.  

Aşılar  güvenli  ürünlerdir.  Aşı  yan  etkilerinin  çoğu  hafif  ve  geçici  yan  etkilerdir.
Aşılanan  çocuklarda;  hafif  ateş,  huzursuzluk,  hafif  bir  döküntü,  aşı  uygulanan  yerde
kızarıklık, hassasiyet ve ağrı olabilir. 

Aşılama sonrasında istenmeyen bir etki görüldüğünde hekiminize başvurunuz. 

Çocuğunuzda, aşılanmaya engel olabilecek bir durum var ise, Aile Hekiminize ve Aile
Sağlığı Elemanına (ASE) bilgi veriniz. 

Çocuğunuzun, aşı uygulaması için 15 Kasım 2021-28 Şubat 2022 tarihleri
arasında, aile hekimliği birimine başvurarak aşılanmasını sağlayınız.



Okul Müdürlüklerinin ve Değerli Öğretmenlerimizin dikkatine*;

*(Bu kısım yalnızca Okul Yöneticileri için bilgi niteliğindedir)

İlköğretim 1.sınıfta kayıtlı bulunan öğrencilerden “Geçici Koruma Altındaki Gruplar”a
ait çocuklar; 

• Eğer Aile Hekimine kayıtlı iseler, Aile Sağlığı Merkezlerinde aşılanacaklardır. 

• Aile  Hekimine  kayıtlı  değil  iseler,  aşılarının  uygulanması  için  “Göçmen  Sağlığı
Merkezleri”ne yönlendirileceklerdir. 

• Göçmen Sağlığı Merkezi olmayan illerde ise, “Toplum Sağlığı Merkezleri”nin içerisinde
yer alan “Yabancılar Birimi”ne yönlendirileceklerdir. 

• Kendi  vatandaşlarımızdan;  aile  hekimleri  ikamet  edilen  ilde  olmayanlar  ve  ikamet
edilen ilçe dışında olanlar ise, Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendirilerek aşılarının
yapılması sağlanacaktır.


