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Amaç: Bu çalışmada amacımız tıp fakültesi öğrencilerinin ser-
viks kanseri, bu kanserden korunma yöntemleri ile ilgili bilgi düzey-
lerinin saptanması ve HPV aşısı hakkında genel tutumlarının tespit 
edilmesidir.

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma yüz yüze 
görüşme tekniği ile Eylül 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında bir 
üniversitenin aile hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 
aynı üniversitenin 5. ve 6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerine uygulandı. 
Araştırmada toplamda 18 sorudan oluşan anket formu uygulandı.

Bulgular: Araştırmaya 192 kişi katıldı. Katılımcıların yaş 
ortalaması 23,7 ± 1,96 (min=20 -maks=42) idi. %62’si (n=119) 
kadın, %38’i (n=73) erkekti. Katılımcıların %45’8’i (n=88) aile-
sinin yanında kalıyor iken %54,2’si (n=104) ailesinin yanında 
kalmıyordu. Kadınlar HPV hakkında daha fazla bilgi sahibi idi. 
Ayrıca kendisi için HPV aşısı yaptırmak isteyenler, kız çocuğuna 
HPV aşısı yaptırmak isteyenler, HPV aşısı ücretli olsa bile alıp 
yaptırmak isteyenler ve HPV aşısı sosyal güvence kapsamında 
olursa yaptırmak isteyenler kadınlarda anlamlı olarak farklı bu-
lundu. Aile yanında kalma ile bilgi ve tutum soruları arasında 
anlamlı ilişki tespit edilmedi.

Sonuç: Çalışmamız tıp fakültesi öğrencileri arasında yapılmış 
olup, katılımcıların çok büyük bir kısmı HPV ve servikal kanser 
hakkında bilgi sahibiydi. HPV aşısı ve aşı yaptırma konusunda ise 
tereddütleri vardı. HPV aşısının eğitimlerde biraz daha fazla üze-
rinde durulması, hem kişilerin kendilerine yarar hem de ileride sağlık 
hizmeti sunacakları topluma yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Serviks uteri, HPV aşıları, tıp öğrencisi, 
kanserin erken teşhisi

Summary
Objective: Our aim in this study is to determine the knowl-

edge level of the students of the faculty of medicine about cervical 
cancer, prevention methods from this cancer, and their general at-
titudes towards HPV vaccine.

Material and Method: This descriptive study was conducted 
with 5th and 6th grade medical students who applied to family 
medicine outpatient clinic of the university for any reason be-
tween September 2020 and November 2020. A questionnaire form 
consisting of 18 questions was applied as a face-to-face interview.

Results: 192 students participated in the study. The average age of 
the participants was 23.7 ± 1.96 years (min = 20-max = 42). 62% (n = 
119) of them were female and 38% (n = 73) of them were male. While 
45% of the participants (n=88) were staying with their family, 54.2% 
(n=104) were not  with their families. Those of the female gender knew 
more about HPV. In addition, those who want to be HPV vaccinated 
for themselves, those who want to have her daughter HPV vaccinated, 
those who want to be HPV vaccinated even if it is paid, and those who 
want to be HPV vaccinated if it is paid by social security were found 
to be significantly different in female gender. No significant relation-
ship was found between staying with the family and knowledge and 
attitudes.

Conclusion: Our study was conducted among medical faculty 
students, and most of the participants had knowledge about HPV 
and cervical cancer. They had hesitations about HPV vaccine and 
vaccination. A little more emphasis on HPV vaccination in educa-
tion will benefit both the individuals themselves and the society 
they will provide health services in the future.

Key Words: Uterine cervix, HPV vaccines, medical students, 
early diagnosis of cancer
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Giriş

Serviks kanseri dünya genelinde görülme sıklığı açı-
sından beşinci, kadınlarda ise dördüncü sırada yer al-
maktadır. Kanserin neden olduğu ölümlerde ise kadın-
larda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırada 
yer almaktadır. Az gelişmiş ülkelerde %27,2 insidans 
ve %19,8 mortalite oranıyla kadınlarda en sık görülen 
ve en mortal olan kanserdir.(1) Ülkemizde tüm yaş grubu 
kadınlarda görülen kanserler arasında serviks kanseri 
Türkiye Birleşik Veri Tabanı 2016 verilerine göre 9. sı-
rada yer almaktadır.(2)

Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon etkenle-
rinden biri human papilloma virüs (HPV)’tür. Cinsel 
yönden aktif erişkinlerin %70’inden fazlası hayatlarının 
bir döneminde HPV’ye maruz kalmakta ve bunların 
%70’inden fazlasının 15-24 yaş arasında olduğu bildi-
rilmektedir. HPV’nin 100’den fazla farklı tipi olduğu 
ve bunların yaklaşık 30’unun genital sistem enfeksi-
yonuna neden olduğu belirlenmiştir.(3) Serviks kanseri 
etiyolojisinde serviksin HPV enfeksiyonu büyük önem 
taşımaktadır.(4) HPV, serviks kanserinin yanı sıra, ser-
vikal displazilere, başta genital bölge olmak üzere tüm 
vücuttaki siğillere, vulva/vajina, anüs, penis kanserine 
neden olabilmektedir.(3)

HPV aşısı birçok ülkede adolesanlar ve genç yetiş-
kinler için önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda, HPV 
aşılamasının başlamasının ardından HPV enfeksiyonu-
nun görülme sıklığının ve HPV ile ilişkili hastalıkların 
azaldığı bildirilmektedir.(5)

Aile hekimliği disiplininde, tedavi edici sağlık hiz-
metlerinin yanında koruyucu hekimlik de önemli bir 
yer tutar. Koruyucu hekimlik anlamında, serviks kan-
seri tarama yöntemleri invaziv kanser insidansını ve 
mortalitesini azaltan ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmış 

az sayıdaki tarama yönteminden biridir.(4) Ancak etkin 
tarama yöntemlerine rağmen serviks kanseri görülme 
sıklığındaki azalmanın daha fazla olması için aşı ile 
korunma da oldukça önemlidir. 

Ülkemizde kuadrivalan (HPV 6-11-16-18’e etkili) 
aşı 2007 yılında, bivalan aşı (HPV 16-18’e etkili) ise 
2008 yılında ruhsat almıştır. Aşıların etkinliğinin en 
yüksek düzeyde olması için aşılama, duyarlı topluluk 
enfeksiyonla karşılaşmadan önce yapılmalıdır. Cinsel 
yaşam başlamadan önce aşı serisinin tamamlanmasına 
çalışılmalıdır.(6) 

Literatür taraması yapıldığında serviks kanseri ve 
HPV aşısına karşı tutum toplumlar arasında farklılık 
göstermektedir.(7-13) Ülkemizde ise bu tür çalışmala-
rın çoğu doktorlar ve Tıp ile Hemşirelik Fakültesi öğ-
rencileriyle yapılmıştır.(14-17)

Bu çalışmada amacımız gelecekte sağlık sisteminde 
önemli rol alacak olan tıp fakültesi öğrencilerinin ser-
viks kanseri, bu kanserden korunma yöntemleri ile ilgi-
li bilgi düzeylerinin saptanması ve HPV aşısı hakkında 
genel tutumlarının tespit edilmesidir.

Materyal ve Metod

Tanımlayıcı tipte olan çalışma için etik kurul ona-
yı çalışmanın yapıldığı üniversite Girişimsel Olma-
yan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan GO 20/497 
proje numarası ile 2020/11-53 sayılı kararla çalışma 
öncesinde alınmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara 
ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5 
ve 6. sınıfta okuyan öğrenciler oluşturmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı’na ait poliklinikler üniversite öğrencile-
rine ve personele hizmet vermektedir. Öğrencilerin her-
hangi bir şikayet veya istekle birinci basamak başvuru 
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yeri Aile Hekimliği poliklinikleridir. Örneklem seçimi 
yapılmaksızın 2020 Eylül - Kasım ayları arasında Aile 
Hekimliği polikliniklerine başvuran öğrencilerden ça-
lışmaya katılmayı kabul edenler çalışmaya alındı. 

Bu ayların seçilme sebebi öğrencilerin eğitim ve 
öğretim yılı başlamasıyla beraber yurt başvuruları gi- 
bi nedenler için seroloji tetkiki yapılmasıdır. Herhan- 
gi bir şikayeti olmayan öğrencilerin bu dönemde polik-
liniklerimize başvuru sayısının daha fazla olması bek-
lenmektedir. 

Araştırmada birinci bölümde sosyodemografik bil-
gilerini ve aile yanında kalma durumlarını değerlendi-
ren 5 soru, ikinci bölümde ise serviks kanseri ve HPV 
aşısı hakkındaki bilgileri (9 soru) ve aşıya karşı tutum-
larını (4 soru) değerlendiren literatür taraması sonrası 
oluşturulan 13 soruluk anket uygulandı. Bilgi soruları 
katılıyorum ve katılmıyorum şeklinde, tutum soruları 
ise 3’lü likertle (katılıyorum, kararsızım, katılmıyo-
rum) değerlendirildi. Anketler süre kısıtlaması olmadan 
yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Diğer üniver-
sitelerin tıp fakültesi öğrencileri, çalışmaya katılmayı 
kabul etmeyenler ve çalışma esnasında uyumsuz olan-
lar çalışma dışında tutuldu.

İstatiksel analizler SPSSv23 paket programı ile ya-
pıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sürekli olan de-
ğişkenler için ortalama ve standart sapma, niteliksel 
veriler için frekans tablosu kullanıldı. Niteliksel veri-
ler arasında ilişki araştırılırken ki-kare testi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p=0,05 değeri ka-
bul edildi. 

Bulgular

Araştırmaya 192 kişi katıldı. Katılımcıların yaş or-
talaması 23,7 ± 1,96 (min:20 - maks:42) idi. Cinsiyet 

açısından değerlendirildiğinde %62’si (n=119) kadın, 
%38’i (n=73) erkekti. Katılımcıların 168’inin (%87,5) 
sosyal güvencesi var iken, 24’ünün (%12,5) sosyal gü-
vencesi yok idi.

Katılımcıların 88’i (%45,8) ailesinin yanında kalı-
yor iken, 104’ü (%54,2) ailesinin yanında kalmıyordu. 
Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Anketteki bilgi soruları ve bu sorulara veri-
len cevap sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Anketteki bilgi soruları cinsiyet ile karşılaştırıldı-
ğında (Tablo 3): “Servikal kanser erken teşhis ve te-
daviyle iyileşebilir” sorusuna kadınların katılma oranı 
anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p=0,017).

“HPV cinsel yolla bulaşır”; “HPV genital siğillere 
neden olabilir”; “HPV servikal kansere neden olabilir”; 
“HPV bulaşını önlemek için kullanılan en güvenilir 
yöntem kondom kullanımıdır” sorularına kadınların ka-
tılma oranı anlamlı derecede daha yüksek bulundu (sı-
rasıyla p=0,017, p=0,011, p=0,007, p=0,036, p=0,011).

Anketteki bilgi soruları sosyal güvence durumu ile 
karşılaştırıldığında:

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri

Sosyodemografik özellik Sayı Yüzde %

Cinsiyet
Erkek 73 38

Kadın 119 62

Sınıf
5.Sınıf 73 38

6.Sınıf 119 62

Sosyal Güvence
Var 168 87,5

Yok 24 12,5

Sigara Kullanımı
Evet 27 14,1

Hayır 165 85,9

Alkol Kullanımı
Evet 62 32,3

Hayır 130 67,7

Aile Yanında Kalma
Evet 88 45,8

Hayır 104 54,2
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“HPV hakkında bilgi sahibiyim”; “HPV cinsel yolla 
bulaşır”; “HPV genital siğillere neden olabilir” soru-
larına sosyal güvencesi olanların katılma oranı anlam-
lı derecede daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,018, 
p=0,047,p=0,018). Anketteki bilgi soruları ile aile ya-
nında kalma durumu karşılaştırıldığında ise anlamlı 
fark bulunmadı (Tablo 3). 

Anketteki tutum soruları ve bu sorulara verilen ce-
vap sayıları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Anketteki tutum soruları cinsiyet ile karşılaştırıldı-
ğında tüm tutum sorularına verilen yanıtlarda anlamlı 
farklılık tespit edildi (Tablo 5).

“HPV aşısı yaptırırım” ve “HPV aşısı sosyal gü-
vence kapsamında karşılanırsa yaptırırım” ifadelerine 
kadınların katılma oranı anlamlı derecede daha yüksek 
bulundu (sırasıyla p=0,002, p=0,019)

“Kız çocuğum olsa ona HPV aşısı yaptırırım” ve 
“HPV aşısını ücretli olarak alır, yaptırırım” ifadelerine 
erkeklerin katılmama oranı anlamlı derecede daha yük-
sek bulundu (sırasıyla p=0,003,p=0,001). Sosyal gü-
vence durumu ve aile yanında kalma ile tutum soruları 
arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0,05).

Tartışma

Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden gönüllü 
olanlarla yapılan çalışmamızda kadın öğrencilerin HPV 
konusunda daha bilgili ve tutarlı olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmamız Covid-19 pandemisi döneminde yapıldığı 
için, online eğitim yapılmasından dolayı diğer sınıflara 
ulaşılamamış ve katılımcı sayısı sınırlı kalmıştır. 

Literatüre baktığımızda HPV aşısı yaptırmış kişi-
lerle yapılan bilgi çalışmalarında oranların çalışma-
mız sonuçlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Erdem ve arkadaşlarının HPV aşısı yaptırmış olan tıp 
fakültesi öğrencileriyle yürüttüğü çalışmada  “HPV ge-
nital siğillere neden olabilir”, “HPV servikal kansere 
neden olabilir” ve “HPV cinsel yolla bulaşır” ifadeleri-
ne verilen doğru yanıt oranları sırasıyla %98, %100 ve 
%100’ dür.(5) Çalışmamızda HPV aşısı yaptırma durumu 
bilinmemekte olup, aşıyı yaptıranlarda bilgi sorularının 
daha yüksek oranda doğru cevaplanması beklenen bir 
durumdur. Nitekim aşı takviminde olmayan bir aşıyı 
özellikle araştırarak yaptırmaktadır.

Pınar ve arkadaşlarının hemşireler ile yaptığı çalış-
mada “HPV kadın üreme organlarında kanser yapabilir” 
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Tablo 2. Bilgi sorularına verilen yanıt sayıları ve oranları

Katılıyorum Katılmıyorum

Anket Soruları (Bilgi Soruları) n % n %

1. Servikal kanser hakkında bilgi sahibiyim. 173 90,1 19 9,9

2. Servikal kanser erken teşhis ve tedaviyle iyileşebilir. 177 92,2 15 7,8

3. HPV (Human Papilloma Virüs) hakkında bilgi sahibiyim. 173 90,1 19 9,9

4. HPV cinsel yolla bulaşır. 180 93,8 12 6,3

5. HPV genital siğillere neden olabilir. 178 92,7 14 7,3

6. HPV servikal kansere neden olabilir. 178 92,7 14 7,3

7. HPV bulaşmasından hemen sonra servikal kanser belirtileri görülmeye başlar. 6 3,1 186 96,9

8. HPV bulaşını önlemek için kullanılan en güvenilir yöntem kondom kullanımıdır. 80 41,7 112 58,3

9. HPV aşısı hakkında bilgi sahibiyim. 164 85,4 28 14,6
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Tablo 3. Bilgi sorularına verilen yanıtların cinsiyet, sosyal güvence ve aile yanında kalma durumu ile karşılaştırılması

Sorular Yanıtlar Cinsiyet Sosyal güvence Aile yanında kalma

Erkek/ % Kadın/% p Var/ % Yok/ % p Evet/ % Hayır/ % p

1 
Servikal kanser 
hakkında bilgi 
sahibiyim.

Katılıyorum

Katılmıyorum

63/ 32,8

10/ 5,2

110/ 57,2

9/ 4,6
0,167

153/ 
79,6

15/ 7,8

20/ 10,4

4/ 2,0
0,267* 

76/ 39,5

12/ 6,2

97/ 50,5

7/ 3,6
0,110

2

Servikal kanser 
erken teşhis ve 
tedaviyle  
iyileşebilir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

63/ 32,8

10/ 5,2

114/ 59,3

5/ 2,6
0,017

157/ 
81,7

11/ 5,7

20/ 10,4

4/ 2,0
0,099*

80/ 41,6

8/ 4,1

97/ 50,5

7/ 3,6
0,544

3

HPV(Human 
Papilloma  
Virüs) hakkında 
bilgi sahibiyim.

Katılıyorum

Katılmıyorum

62 /32,2

11/ 5,7

111/ 57,8

8/ 4,1
0,060

155/ 
80,7

13/ 6,7

18/  9,3

6/ 3,1

0,018* 77/ 40,1

11/ 5,7

96/ 0,50

8/ 4,0
0,266

4 HPV cinsel yolla 
bulaşır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

64/ 33,3

9/ 4,6

116/ 60,4

3/ 1,5
0,011*

160/ 
83,3

8/ 4,0

20/ 10,4

4/ 2,0
0,047*

81/ 42,1

7/ 3,6

99/ 51,5

5/ 2,6
0,369

5
HPV genital  
siğillere neden 
olabilir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

63/ 32,8

10/ 5,2

115/59,8

4/ 2,0
0,007

159/ 
82,8

9/ 4,6

19/ 9,8

5/ 2,6
0,018*

80/ 41,6

8/ 4,1

98/ 51,0

6/ 3,1
0,378

6
HPV servikal 
kansere neden 
olabilir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

64/33,3

9/4,6

114/ 59,3

5/ 2,6
0,036

158/ 
82,2

10/ 5,2

20/ 10,4

4/ 2,0
0,080*

79/ 41,1

9/ 4,6

99/ 51,5

5/ 2,6
0,150

7

HPV bulaşmasın-
dan hemen sonra 
servikal kanser 
belirtileri görülme-
ye başlar.

Katılıyorum

Katılmıyorum

2/ 1,0

71/ 36,9

4/ 2,0

115/ 59,8
1.00*

5/ 2,6

163/ 
84,8

1/ 0,5

2/ 11,9
0,556*

3/ 1,5

85/ 44,2

3/1,5

101/ 52,6
1.00*

8

HPV bulaşını önle-
mek için kullanılan 
en güvenilir  
yöntem kondom 
kullanımıdır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

22/ 11,4

51/ 26,55

58/ 30,2

61/ 31,7
0,011

69/ 35,9

99/ 51,5

11/ 5,7

13/ 6,7
0,658

38/ 19,7

50/ 26,0

42/ 21,8

62/ 32,2
0,695

9
HPV aşısı hakkın-
da bilgi  
sahibiyim.

Katılıyorum

Katılmıyorum

59/ 30,7

14/ 7,2

105/54,6

14/ 7,2 
0,158

146/ 
76,04

22/ 11,4

18/  9,3

6/ 3,1
0,129*

75/ 39,0

13/ 6,7

89/ 46,3

15/ 7,8
0,945

*Fisher’s exact testi sonuçlar
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cümlesine %55 oranında evet yanıtı verilmiş, %36’sı 
ise fikri olmadığını belirtmiştir.(18) 

Yemenoğlu ve arkadaşları tarafından diş hekimleri 
öğrencileri ile yapılan çalışmada “HPV cinsel yolla bu-
laşan bir virüstür” ifadesine doğru yanıt verenlerin oranı 

%79,7 ve “Bazı HPV tipleri rahim ağzı kanserine sebep 
olur” ifadesine doğru yanıt verenlerin oran %85,5’tir.(19)

Hastalarla yapılan bir çalışmada ise servikal kanser 
hakkında bilgi sahibi olanların oranı %53,5 bulunmuş-
tur.(20) HPV aşısı hakkındaki bilgi durumu da hastalarla 
yapılan çalışmalara bakıldığında beklendiği üzere sağ-
lık profesyonellerine oranla daha düşük bulunmuştur.(21) 

Bilgi durumuyla beraber kişinin kendisine veya kız 
çocuğuna aşı yaptırma isteği tıp dışı diğer sağlık profes-
yonellerinde daha düşük oranda bulunmuştur. Görkem 
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada yardımcı 
sağlık personeli katılımcıların %58,3’ü kendisine, %74,5’i 
ise kızlarına aşı yaptırmak istediğini belirtmiştir.(22)

Satılmışoğlu ve ark. tarafından anne olan ebeler üze-
rinde yapılan çalışmada HPV aşısı yaptırmayı düşünen-
lerin oranı ve kızına HPV aşısı yaptırmayı düşünenlerin 
oranı %28 bulunmuştur.(23)

Tablo 5. Tutum sorularına verilen yanıtların cinsiyet, sosyal güvence ve aile yanında kalma durumu ile karşılaştırılması

Cinsiyet Sosyal güvence Aile yanında kalma

Erkek/ % Kadın/ % p Var/ % Yok/ % p Evet/ % Hayır/ % p

1 HPV aşısı 
yaptırırım

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

46/ 23,9

13/ 6,7

14/ 7,2

101/ 52,6

9/ 4,6

9/ 4,6

0,002

132/ 68,7

18/ 9,2

18/ 9,2

15/ 7,8

4/ 2,0

5/ 2,6

0,207

67/ 34,8

8/ 4,1

13/ 6,7

80/ 41,6

14/ 7,2

10/5,2

0,395

2
Kız çocuğum 
olsa ona  
HPV aşısı  
yaptırırım

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

59/ 30,7

1/ 0,5

13/ 6,7

107/ 55,7

7/ 3,6

5/ 2,6

0,003

146/ 76,0

8/ 4,1

14/ 7,2

20/ 10,4

0/ 0

4/ 2,0

0,255

76/ 39,5

3/ 1,5

9/ 4,6

90/ 46,8

5/ 2,6

9/ 4,6

0,840

3
HPV aşısını 
ücretli olarak 
alır, yaptırırım

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

44/ 22,99

10/ 5,2

19/ 9,8

89/ 46,3

22/ 11,4

8/ 4,0

0,001

118/ 61,4

30/ 15,6

20/ 10,4

15/ 7,8

2/ 1,0

7/ 3,6

0,056

64/ 33,3

12/ 6,2

12/ 6,2 

69/ 35,9

20/ 10,4

15/ 7,8

0,550

4

HPV aşısı 
sosyal güven-
ce kapsamında 
karşılanırsa 
yaptırırım

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

54/ 28,1

5/ 2,6

14/ 7,2

106/ 55,2

5/ 2,6

8/ 4,1

0,019

143/ 74,4

8/ 4,1

17/ 8,8

17/8 ,8

2/ 1,0

5/ 2,6

0,209

77/ 40,1

1/ 0,5

10 /5,2

83/ 43,2

9/ 4,6

12/ 6,2

0,064

*Ki kare testi ile karşılaştırma yapıldı.

Tablo 4. Tutum sorularına verilen yanıt sayıları ve oranları

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Anket Soruları  
(Tutum Soruları) n % n % n %

1. HPV aşısı  
yaptırırım

147 76,6 22 11,5 23 12

2. Kız çocuğum olsa 
ona HPV aşısı  
yaptırırım

166 86,5 8 4,2 18 9,4

3. HPV aşısını ücretli 
olarak alır, 
yaptırırım

133 69,3 32 16,7 27 14,1

4. HPV aşısı  
sosyal güvence  
kapsamında karşı-
lanırsa yaptırırım

160 83,3 10 5,2 22 11,5
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Aşı yaptırma isteğinin hekim dışı sağlık profesyo-
nellerinde bu denli düşük olması endişe vericidir. An-
cak ilginç olarak ebelik öğrencileri ile yapılan başka bir 
çalışmada ise HPV aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı 
%44,9 ve HPV aşısını çocuğuna yaptırmayı düşünen-
lerin oranı %77,3 bulunmuştur.(24) Ülkemizde hastalarla 
yapılan çalışmalarda ise HPV aşısını kızına önerenlerin 
oranı %40-%50 arasındadır.(21,23, 25)

Aşı yapılmasındaki engellerden biri de aşının ücretli 
olmasıdır. Ozan’ın çalışmasında da “HPV aşısı sosyal 
güvence kapsamında karşılanırsa yaptırırım” cümlesine 
katılım oranı  %51,8 olarak bulunmuştur.(21) 

Erdem’in çalışmasındaki katılımcılar HPV aşısını 
yaptırmış olsa da %93’ü aşıyı pahalı bulmuştur.(5) 

Maddi durum her konuda olduğu gibi kişilerin sağ-
lık alanındaki kararlarını da önemli ölçüde etkilemek- 
tedir. Genel olarak insanlar önemini çok iyi kavradık-
ları durumlarda sağlık konusunda para harcamaya çe- 
kinmemektedir. Bu nedenle aşılama takvimine girene  
kadar HPV aşısının önemi daha ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmalı ve halk bu konuda bilinçlenmelidir. Medya 
ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışmalarının arttırıla- 
rak halkı bilgilendirmede etkili olunabilir.

Çalışmamıza katılan Tıp Fakültesi öğrencilerinden 
sadece %41,7 si “HPV bulaşını önlemek için kullanılan 
en güvenilir yöntem kondom kullanımıdır” cümlesine 
katılıyor iken, Yemenoğlu ve arkadaşları tarafından ya-
pılan diş hekimleri öğrencileri üzerinde uygulanan ça-
lışmada  “Prezervatif kullanmak HPV’nin bulaşma ola-

sılığını azaltır” cümlesine doğru yanıt veren oran %71 
olarak bulunmuştur.(19)

Çalışmamızda bu soruya verilen doğru yanıt oranının 
daha az olması sorunun sorulma şeklinden dolayı olmuş 
olabilir. Kondomun HPV’ye karşı koruyuculuğu bilin-
mektedir fakat en güvenilir yöntem olup olmadığı ko-
nusunda katılımcılar tereddütte kalmışlardır. Yine Er-
dem ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bu oran %42 
bulunmuştur.(5)

Çalışmanın tek merkezde yapılmış olması ve pan-
demi nedeniyle polikliniğe başvuruların azalmış olma-
sı çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. Bununla birlikte 
farklı branşlarda hastasıyla direk iletişime geçecek tıp 
fakültesini bitirmeye yaklaşan doktor adayına ulaşılmış 
olması çalışmanın güçlü yönlerindendir. 

Hiç şüphesiz ki, erişkin bağışıklama konusunda he-
kimlerin bilgi, tutum ve davranışları halk sağlığının 
korunmasında hayati önem taşımaktadır. Sağlık çalı-
şanlarının HPV konusunda bilgi düzeylerini arttırmaya 
yönelik eğitim, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve teşvik-
ler ile HPV aşılanma oranlarında artış öngörülebilir. 

Öncelikle aşılara ait doğru bilgilerin edinilmesi 
ve sağlık çalışanlarının kendilerinin de aşılanması ile 
toplum sağlığı bilincine ve bağışıklama oranlarına katkı 
sağlanabilir. Bunun yanı sıra ülkemizde HPV ile ilişkili 
olarak tıp eğitimi, aşının maliyeti, sosyal güvence ve 
geri ödeme gibi konularda bazı düzenlemeler gerektiği 
kanısındayız.
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