
KKK No. 7 
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak 
hastalıklarına karşı koruyucu aşılama hakkında bilgi 
(Ekim 2021 tarihi itibariyle durum) 
 
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıkları, virüs (kızamık, kızamıkçık veya 
kabakulak virüsü) enfeksiyonunun neden olduğu yaygın hastalıklar olup çoğunlukla 
çocuklarda gelişir ancak yetişkinlerde de görülebilir. KKK (MMR) kombinasyon aşısı 
kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı aynı anda koruma sağlar. 
Kızamık, kızamıkçık veya kabakulak hastalıklarını tedavi eden bir ilaç yoktur. Sadece 
zamanında ve tutarlı KKK aşılaması bu hastalıklara karşı koruyabilir! 
 
Kızamık, insandan insana kolaylıkla aktarılabilen sıklıkla çok ciddi olan bir hastalıktır. 
Yaklaşık 2 hafta sürer ve yüksek ateş, öksürük, konjonktivit ve tipik döküntü 
(ekzantem) eşlik eder. Sık görülen komplikasyonları arasında zatürre ve orta kulak 
enfeksiyonları bulunur. Beynin enflamasyonu (ensefalit) yaklaşık 1.000 ila 2.000 
hastada bir gelişirken bunların yaklaşık yüzde 30’u ölümcül olabilir veya zihinsel veya 
fiziksel engele yol açabilir. 5 yaşın altındaki çocuklar ve yetişkinler, hatta ergenler de, 
kızamık nedeniyle özellikle risk altındadırlar, komplikasyonlar daha sık deneyimlenir. 
Kızamık eğer erken çocukluk döneminde meydana gelirse, ender olsa da her zaman 
ölümcül beyin hastalığı SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) riski yüksektir. 
 
Kabakulak, ateş, baş ağrısı ve tükrük bezlerinin (kabakulak) şişmesi ile kendini 
gösteren viral bir hastalıktır. Yaklaşık her on kabakulak vakasının birinde ek olarak 
beyin ve omurilik zarının (menenjit) ve bazen de beynin iltihaplanması (ensefalit) 
gelişir. Ender ancak tipik bir komplikasyon ise işitme kaybıdır. Her dört ergen veya 
yetişkin erkeğin birinde testislerde şişme ve iltihaplanma gelişir, bu ayrıca ender 
olarak kısırlığa yol açabilir. 
 
Kızamıkçık, ateş, döküntü (ekzantem) ve lenf düğümlerinin şişmesi ile kendini 
gösteren çoğunlukla hafif bir viral hastalıktır. Klinik belirtiler göstermeden ilerlemesi 
ender olmamakla birlikte bu bireyler kendi çevrelerine bulaştırabilirler. Ancak 
hamilelik esnasında kızamıkçık doğmamış çocuğa aktarılabilir, bu düşük ve ölü 
doğuma veya gözler, kulaklar, kalp veya beyinde ciddi kusurlara yol açabilir. 
 
 
Aşı  
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşıları zayıflatılmış, canlı aşı virüslerini 
içerir, bunlar aşılamadan sonra çoğalırlar. Aşı cilt altından veya kas içinde enjekte 
edilir ve genellikle tolere edilebilirliği veya etkinliği etkilenmeden diğer aşılarla birlikte 
aynı anda yapılabilir. Doktorunuz sizi bu kuralın istisnaları ve aşı korumasının 
başlaması hakkında bilgilendirebilir. Mevcut bilgilerimiz KKK aşısını iki kez olduktan 
sonra pekiştirme dozunun gerekli olmadığını göstermektedir.  
  



Kimler ve ne zaman aşı olmalıdır? 
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyan aşılar, 11 aylık 
çocuklar için Bağışıklık Daimi Komitesi (STIKO) tarafından tavsiye edilir. Güvenilir bir 
aşı koruması için çocuklar 15 aylıkken tekrar aşılanır (ilk aşılamadan sonra en az 4 
haftalık ara). 
Aşı, dokuz aylıktan itibaren yapılabilir. Örneğin, çocuk kreşe verilmeden önce. 
Aşılama 11 aylıktan önce yapıldıysa ikinci aşılama ilk doğum gününün hemen 
ardından yapılmalıdır. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir. 
STIKO ayrıca aşılanma durumu bilinmeyen 1970 yılından sonra doğan, çocukluk 
döneminde aşı olmamış veya sadece tek doz aşılanmış yetişkinlerin, kızamığa karşı 
tek doz aşılanmasını (KKK) önermektedir. Belirli işlerde istihdam edilen çalışanlar da 
çift aşılanmalıdır. Bunların arasında öğrenciler, üniversite, akademi ve meslek okulu 
personeli de bulunur. 
 
Kızamıktan Korunma Yasası, sosyal tesislerdeki çocukların ve ergenlerin yanı sıra 
1970 yılından sonra doğan belirli işlerde (örneğin tıbbi ve bakım tesislerinde ve 
çocuklar ve ergenler için sosyal tesislerde) istihdam edilen bireylerden de kızamığa 
karşı (KKK veya KKKSÇ [MMRV] aşıları) çift aşılanma belgesini gerektirir.  
 
Notlar: 1. Dokuz aylıktan büyük aşılanmamış bireyler veya bu zamana kadar 
aşılanmamış veya KKK aşısının sadece tek dozunu almış kişiler veya aşılanma 
durumu net olmayanlar eğer mümkünse kızamık, kızamıkçık veya kabakulak geçiren 
bir bireyle temas ettikten sonraki 3 gün içerisinde tek doz KKK aşısı olmalıdır. 2. 
Çocuk doğuracak yaştaki kadınlar, 2 belgelenmiş kızamıkçık aşısı olmalıdır, bu 
durumda titre tayini yok sayılabilir. 3. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak 
hastalıklarından birine veya birkaçına karşı daha önceden bağışıklık kazanmış 
bireylere bu koruyucu aşının yapılması zararsızdır. 
 
 
Kimler aşı olmamalıdır? 
38,5°C üzerinde ateşle akut bir hastalık geçiren kişiler iyileşinceye dek 
aşılanmamalıdır. Bağışıklık yetmezliği olan bireyler, ister doğuştan ister sonradan 
kazanılmış veya ilaçlar yol açmış olsun, genellikle aşılanmamalıdır. Bazı koşullarda 
istisnalar olasıdır. Bu hastalar, bu bağışıklık yetmezliği ile, uygun bir şekilde risklerini 
ve faydalarını tarttıktan sonra, KKK aşısını olup olmamaları konusunda onları tedavi 
eden doktorun önerisini almalıdır. Daha önce KKK aşısının ardından belirtiler 
geliştiyse veya aşının bileşenlerine karşı ciddi bir hipersensitivite var ise, aşıyı yapan 
doktor bu konuda size tavsiyede bulunacaktır. Tavuk albuminine (yumurta beyazına) 
karşı ciddi alerjisi (tavuk yumurtasının beyazını tükettikten sonra anafilaksi) olan 
bireyler genellikle aşılanabilir; gerekirse aşılama uygun önemler alındıktan sonra 
yapılabilir.  
 
KKK aşısı, son aylarda (kullanılan immunoglobulin preparasyonunun dozajına bağlı 
olarak 3 ila 8 aylık bir dönemde) immunoglobulin almış veya aynı zaman döneminde 
kan transferi almış (adı geçen virüse karşı kan verenin kanındaki koruyucu maddeler- 
antikorlar- nedeniyle aşı inaktif kalabilir) bireylere uygulanmamalıdır. KKK aşısı 
hamilelere uygulanmamalıdır çünkü teorik olarak aşı virüsü rahimdeki bebeği riske 
sokabilir. Benzer nedenle, aşılamanın ardındaki 1 aylık dönemde hamilelikten 
kaçınılmalıdır. Hamilelik sırasında yanlışlıkla aşılanmak hamileliğin sona erdirilmesi 
için bir neden değildir.  
 



Aşılamadan önce ve sonra nasıl davranılmalıdır 
Aşıyı yapan doktor, aşılamadan önce bireyin dolaşımla ilgili reaksiyona açık olup 
olmadığı veya anlık alerjik reaksiyonlarının olduğunun bilinip bilinmediği konusunda 
bilgilendirilmelidir. Aşılanan bireyin özel bir önlem almasına gerek olmasa da 
aşılamadan sonraki 1 ila 2 hafta normal olmayan fiziksel yorgunluktan kaçınması 
gerekir.   
Aşı virüsleri temaslılara aktarılmaz veya herhangi bir hastalığa neden olmaz. Bu 
nedenle çocuğun aşılanması, bulunduğu ortamda yaşayan hamile bir kadın olsa bile, 
zararsızdır.  
 
 
Aşılamayı takiben olası lokal ve genelleştirilmiş alerjik reaksiyonlar  
KKK aşılamasının ardından aşılanmış bireylerin yaklaşık yüzde onunda aşının 
yapıldığı bölgede ağrı, şişme ve kızarıklık olabilir. Bu, vücudun aşıya karşı verdiği 
normal tepkidir ve aşılamadan sonra 1 ila 3 gün içinde gelişir, ender olarak daha 
uzun sürer. Ara sıra (yüzde 0,1 ila 1) yakın bölgedeki lenf düğümleri şişer. Sık sık 
(yüzde 1 ila 10) baş ağrısı, bitkinlik, kırgınlık gibi genel belirtiler veya gastrointestinal 
belirtiler de gelişebilir. Sık sık, hafif kızamık, kızamıkçık veya kabakulak belirtileri 
çoğunlukla aşılamadan sonraki 5 ila 12 gün içinde gelişebilir. Bu, enfeksiyon 
olmayan, aşı hastalığıdır. Bu durumda, aşılanmış bireylerin yüzde 5 ila 15’inde ateş, 
sıklıkla (yaklaşık yüzde 2) hafif kızamık benzeri döküntü ile birlikte görülür. Ara sıra 
kulakaltı tükrük bezleri hafif şişebilir. Geçici eklem ağrıları ergenlerde ve 
yetişkinlerde, çok ender olarak çocuklarda gözlemlenmiştir. Çok ender olarak, 
testisler hafif ve geçici olarak şişebilir veya pankreas hafif ve geçici olarak (enzim 
seviyesinde artış) tepki verebilir. Tüm bu göstergeler genellikle geçicidir ve hızla ve 
herhangi bir sonuca ulaşmadan yok olur. 
 
 
Aşının tetiklediği komplikasyonlar olası mıdır? 
Aşının tetiklediği komplikasyonlar, aşıya normalde gösterilen reaksiyonların ötesine 
geçen sonuçlardır ve aşılanan bireyin sağlığını gözle görünür ölçüde bozarlar. Bebek 
veya yürümeye yeni başlayan çocuk KKK aşısına ateş ile tepki veriyorsa bu ender 
durum febril spazmına yol açabilir. Bunun genellikle sonucu yoktur. Alerjik tepkiler 
oldukça enderdir. Çoğunlukla jelatin veya antibiyotik gibi (iz bileşenler) aşıda bulunan 
katkılara karşıdır. Anafilaktik şok sadece istisnai vakalarda bildirilmiştir. Benzer 
şekilde, aşılamanın ardından trombosit sayısındaki azalma sonucunda deride 
kanama sadece istisnai vakalarda meydana gelmiştir. Kural olarak, bunlar hızla ve 
herhangi bir sonuca ulaşmadan yok olurlar ve ciddi seyir sadece istisnai vakalarda 
meydana gelir. Çok ender olarak ergenlerde ve yetişkinlerde daha uzun süren eklem 
enflamasyonu görülebilir. Bu aşıda kullanılan zayıflatılmış kabakulak virüsünün 
menenjite neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.  
  



Tıbbi literatürde aşıyla geçici ilişkili olarak diğer sinir sistemi hastalıkları (örneğin, 
nöbetler, anormal duyular, geçici felç) veya kan damarlarında enflamasyon ender 
olarak bildirilmiştir.  
  
Not: Tavuk yumurtası (yumurta beyazı) albuminine alerji, KKK aşısına kontroendike 
değildir, çünkü kızamık ve kabakulak virüsleri albuminde değil de embriyonal tavuk 
hücresinde çoğlatılmıştır (ayrıca “Kimler aşı olmamalıdır?” bölümüne bakın). 
 
 
Aşılamayı yapan doktordan olası yan etkiler üzerine tavsiyeler 
Bu bilgi sayfasına ek olarak aşılamayı yapan doktor öneri niteliğinde konsültasyon 
sunacaktır. Eğer aşılamadan sonra yukarıda açıklanan geçici lokal ve genel 
reaksiyonları aşan belirtiler gelişirse, aşılamayı yapan doktor tabii ki benzer şekilde 
daha fazla öneride bulunmak üzere hazır bulunacaktır. 

 

 

Aşılamayı yapan doktora ulaşabilirsiniz  

 
 
 
Yayıncı ve ©: Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg 
(güncel STIKO önerilerini takiben) 
Sipariş No. 11d’ye göre şuradan elde edilebilir: 
DGK Beratung + Vertrieb GmbH 
Biegenstraße 6, D - 35037 Marburg 
Telefon: 06421 293-0, Telefaks: 06421 293-1 87 
 Ko

d 
nu

m
ar

as
ı 2

02
1-

10
 



Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyucu aşılama  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Adı  

Name  

Aşılamadan önce lütfen aşağıdaki kişisel bilgileri veriniz: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Aşılanacak kişinin bağışıklık yetmezliği (edinilmiş, kalıtımsal veya ilaçlarla oluşturulmuş) var mı? 

Evet       Hayır  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Aşılanacak kişi, son 3 (ila 8) ay içinde immunoglobulin (gamma globulin) veya kan transferi oldu 
mu? 

Evet        Hayır  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Aşılanacak kişi son 4 hafta içinde koruyucu bir aşı oldu mu veya diğer hastalıklara karşı 
önümüzdeki 4 haftada böyle bir şey planlanıyor mu? 

Evet       Hayır  

Evet ise hangisi ve ne zaman 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Çocuk doğurabilecek yaştaki kadınlar: Şu anda hamile misiniz? 

Evet        Hayır  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyucu aşılar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek istiyorsanız lütfen aşılamayı yapan doktora sorunuz! 

Aşı randevunuza lütfen aşı pasaportunuzu getiriniz! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Rıza onayı  

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyucu aşılama yapmak için 

(Aşılanacak kişiye veya onların yasal temsilcilerine vermek üzere formlar kopyaları ile birlikte 
mevcuttur; kopyası Hasta Hakları ile ilgili Kanuna uygundur) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Aşılanacak kişinin adı 

Name der zu impfenden Person 

Doğum tarihi 

geb. am 

 

Bilgi sayfasının içeriğine dikkat ettim ve doktorum tarafından aşılama hakkında kapsamlı olarak 
bilgilendirildim. 

Başka sorum yoktur. 

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı önerilen aşılamaya onay veriyorum. 

Aşıyı reddediyorum. Bu reddin olası sonuçları hakkında bilgilendirildim.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Notlar: 

Vermerke: 

Yer, Tarih: 

Ort, Datum: 

Aşılanacak kişinin imzası     Doktorun imzası 
veya yasal temsilcilerinin imzası   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


