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Sayı   : 21001706 

Konu : Kızamık Ulusal Doğrulama Komitesi  

              Kararları 

 
……………….VALİLİĞİNE 

 

 Kızamık Ulusal Doğrulama Komitesi, 2.05.2016 tarihinde toplanarak ülkemizde 

Haziran 2012 tarihinden bu yana görülmekte olan görülmekte olan kızamık vakaları 

konusundaki mevcut durumu ve yürütülmekte olan hastalık kontrol stratejilerini 

değerlendirmiştir. Geçtiğimiz yılların aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında, kızamık 

vakalarında ulusal düzeyde önemli düşüşler saptanmış olduğuna; ancak dünyada ve 
ülkemizde virüs dolaşımının halen devam etmekte olduğuna, kızamık hastalığının 

mevsimselliği ve bulaş yolunun solunum yolu olması itibarıyla önlemlerin arttırılarak 

sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

 Bu değerlendirmeye bağlı olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:   

1. 2012 yılından bu yana devam etmekte olan 9-11 ay aşılamasına önümüzdeki 

aylarda karşı karşıya kalınabilecek olası bir salgını önlemek amacıyla 2016 yılı 

yaz aylarında da devam edilmesine ve sonbaharda durumun Kurul tarafından 

tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.   

2. 2012 yılından bu yana sürdürülmekte olan anasınıfı aşılamalarının, vaka 

sayılarındaki göreceli azalma ve takip ve bildirimler konusunda yaşanan sıkıntılar 

nedeniyle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte; kızamık içeren 

aşının ikinci dozunun ilköğretim birinci sınıfta uygulanmasına devam edilmesine 

karar verilmiştir. Okul aşılamalarının öğretim yılının ilk yarısında mutlaka 

tamamlanması gereklidir. 

3. Sağlık çalışanlarına yönelik iki dozluk aşılama stratejisinin titizlikle devam 

ettirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

4. 2012 yılından bu yana sürdürülmekte olan askeri personel aşılaması uygulamasına 
1 Ocak 1980-31 Aralık 1991 doğumlu askerlerin silahaltına alınma dönemi 

sonlanıncaya kadar devam edilmesine karar verilmiştir Askeri birliklerde vaka 

çıktığı andan itibaren ise; KKK aşısı uygulamasının 1 Ocak 1972-31 Aralık 1991 

doğumluları kapsayacak şekilde genişletilmesi tavsiye edilmiştir.  

5. Salgın dönemi stratejilerinden biri olan havalimanı personeli aşılamasının- 

personelin sürekli risk altında bulunması dikkate alındığında- yeni işe giren 

personelin aşılanmasını da sağlayacak şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir. 

Buna göre havalimanlarında görev yapmakta olan 1 Ocak 1980-31 Aralık 1991 

yılları arasında doğan tüm personelin (geriye yönelik aşı kaydı bulunmadığı 

takdirde) en az bir ay arayla iki doz olarak aşılanması uygundur. 
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Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü resmi yazıyla bilgilendirilmiştir. 

Hastalık kontrol stratejileri kapsamında; rutin uygulamaya ilave olarak uygulanmakta 

olan kızamık içeren aşılar, lojistik ihtiyaçlar gözetilerek aşağıdaki gibi uygulanabilir: 

i. 9-11 aylık aşılamada tekli kızamık aşısı kullanılabilir. Bu doz rutin aşı şeması 

içerisindeki doz yerine geçmediğinden; (kızamık aşısı uygulamasından en az dört hafta 

sonra olacak şekilde) 12. ay dolduktan sonra KKK aşısı tekrarlanmalıdır. 

ii. Sağlık çalışanı aşılamasının kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı ile yapılması 

uygundur. Uygulama en az bir ay arayla iki doz olacak şekilde yapılmalıdır. 

iii. Askeri personel aşılamasının kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı ile yapılması 

uygundur. 

iv. Havalimanı personeli aşılamasının kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı ile 

yapılması uygundur. Uygulama en az bir ay arayla iki doz olacak şekilde yapılmalıdır. 

 

Konu hakkında, en kısa sürede sahanızın bilgilendirilerek uygulamaya geçilmesi, 
ikinci bir talimata kadar uygulamaya bu şekilde devam edilmesi, aşılanan kişilere aşı 

kartlarının verilmesi ve Kurumumuz tarafından belirtilen biçimde bildirim yapılmasına devam 

edilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim. 

 

 

        Doç. Dr. Fazilet DUYGU 

                   Bakan a.  

                            Kurum Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Dağıtım:  
81 İl Valiliği 
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