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Okula başlama muayenesi, Almanya‘nın tüm 
eyaletlerinde yapılması yasal olarak zorunlu olan 
bir muayenedir. 

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi ve yasal daya-
nakları aşağıdaki internet sitesinde bulabilirsiniz:

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung
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herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum 
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
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der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die 
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mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch 
nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter 
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa-
tionsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der 
Bayerischen Staatsregierung.

Ayrıca bilmeniz gerekenler:
U1 - U9 arası erken teşhis muayenelerine katılım 
madde 14 GDVG’ye göre 16.05.2008 tarihinden 
itibaren tüm çocuklar için yasal bir zorunluluktur.

U9 erken teşhis muayenesini gerçekleştir-
meyi zamanında düşününüz.
Çocuğun okula başlama muayenesi yaptırılmadığı 
takdirde, Sağlık Hizmetleri ve Tüketiciyi Koruma 
Yasası‘nın (GDVG) 14. maddesi uyarınca, ilgili Sağlık 
Müdürlüğü bunu Gençlik Dairesi‘ne (Jugendamt) 
bildirmekle yükümlüdür.

Okula yeni başlayan öğrencilerin her 
birine şimdiden güzel bir başlangıç,
keyifli ve başarılı bir öğrenme dileriz!

Stempel des Gesundheitsamtes:
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Okula başlama muayenesi
Bu ücretsiz muayene bir sağlık önlemi olarak  
faydalıdır.

Okula giriş muayenesi, U9 erken teşhis muayenesine 
ek olarak çocuğun bir kez daha muayene edilmesi için 
imkan sağlar.

60 – 64 ay arası tüm çocuklar için çocuk ya da aile dok-
torunda bir U9 öngörülmektedir. Hem U9 hem de okula 
giriş muayenesi önemlidir.

 U9’da çocuğun ansızın ortaya çıkan akut ve  
kronik hastalıkları ve de gelişme gecikmeleri tespit  
edilecektir.

 Okula giriş muayenesi bir çocuğun okulun günlük 
yaşantısına yönelik gereklilikleri sağlık bakımından 
yerine getirip getiremeyeceğini açığa çıkaracaktır.

Okula giriş muayenesi iki ana unsur içerir:

 Tüm çocuklar için okula giriş taraması 

 Münferit hallerde: Okul hekimi tarafından muayene 
edilme

Anne ve babalara okula giriş muayenesine katılım konu-
sunda okula ibraz edilmek üzere bir belge verilecektir.

Okula giriş muayenesi gelecek eğitim yılında okula git-
mek zorunda olan tüm çocuklar için zorunludur.

Çocuğu kim muayene ediyor?
Okula başlama taraması, sosyal tıp uzmanları tarafından 
gerçekleştirilir. 

Okul hekimi tarafından yapılması gereken muayeneyi 
ise sağlık idaresinin doktoru üstlenir. Münferit hallerde 
ikinci bir randevu gerekebilir.

Okula başlama taraması
 Sosyal tıp uzmanı, çocuğun sağlığıyla ilgili  

tıbbi öz geçmişini, kilosunu ve boyunu  
kaydeder. 

 Çocuğun görme ve işitme yeteneği özel cihazlarla  
test edilir.

 Çocuğun dilsel ve motorik (hareketlilik) gelişimi  
incelenir. Bunun için çocuğa bazı görevler verilir  
(örneğin bir şeyi tekrar söylemek veya çizmek  
gibi).

 Sosyal tıp uzmanı, olması muhtemel aşı  
eksikliklerine dikkat çekebilmek için çocuğun  
aşı kartını inceler. 

 Bu uzman, sarı defter kayıtlarına göre hangi “U“  
serisi muayenelerin yapıldığını belirleyebilir. 

Çocuk ne zaman doktor tarafından muayene 
edilir?

Yaşa bağlı son muayenenin vaktinde yapıldığına dair bir 
belge/kayıt yoksa, okula başlama taramasından sonra 
bir okul doktoru muayenesinin yapılması zorunludur. 

Bu “U“ serisi muayenesi daha önce yapılmış olan 
çocuklara, okul doktoru tarafından muayene edilme 
olanağı sunulur. 

Okula başlama muayenesinin  
avantajları
Çocuğunuz için nedir:

Görme ve işitme yeteneği test edilir, böylece  
çocuk ileride dersleri en başından itibaren ideal  
şekilde takip edebilir. Çoğu zaman sorunlar  
olduğunda hızlı ve kolay şekilde yardım edilebilir, 
örneğin gözlük takmak veya sınıfta mümkün olduğu 
kadar önde bir sırada oturmak gibi.

Örneğin bir çocukta motorik veya dilsel anlamda  
gelişim gecikmeleri fark edilirse, anne ve babaya 
bildirilir ve onlara teşvik edici olanaklar hakkında 
danışmanlık hizmeti verilir.

Çoğu zaman aşılar unutulur, çocuğun böyle  
durumlarda yeterli aşı koruması bulunmaz. Eksik  
aşılar aşı danışmanlığı verildikten sonra çocuk  
doktoru veya aile hekimi tarafından tamamlanabilir.        

Anne ve babalar için nedir:

Bazen anne ve babalar okul dönemine göre  
daha küçük olan çocuklarını okula gönderip  
göndermeme konusunda emin olamıyorlar. Bu  
muayene sonuçlarındaki bilgiler anne babaların  
karar vermelerini kolaylaştıracak değerli yardımçı 
unsurlardır.
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Ayrıca bilmeniz gerekenler:
U1 - U9 arası erken teşhis muayenelerine katılım 
madde 14 GDVG’ye göre 16.05.2008 tarihinden  
itibaren tüm çocuklar için yasal bir zorunluluktur.

U9 erken teşhis muayenesini gerçekleştir-
meyi zamanında düşününüz.
Çocuğun okula başlama muayenesi yaptırılmadığı 
takdirde, Sağlık Hizmetleri ve Tüketiciyi Koruma 
Yasası‘nın (GDVG) 14. maddesi uyarınca, ilgili Sağlık 
Müdürlüğü bunu Gençlik Dairesi‘ne (Jugendamt) 
bildirmekle yükümlüdür.

Okula yeni başlayan öğrencilerin her 
birine şimdiden güzel bir başlangıç, 
keyifli ve başarılı bir öğrenme dileriz!




