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Öz: Amaç: Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız öğ-
rencilerinin ve annelerinin Human Papilloma Virüs (HPV) 
Aşısı hakkında bilgi, görüş ve tutumlarının belirlenmesi ama-
cıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın 
evrenini 2014-2015 yılı bahar yarıyılında Sakarya ilinde bir 
sağlık yüksekokulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğre-
nim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı, örneklemini ise ça-
lışmaya katılmayı kabul eden 63 kız öğrenci ve anneleri oluş-
turmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen öğren-
ci soru formu ve anne soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen 
veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve ortalama kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 
yaş ortalaması 21,65±0,91 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%87,3’ünün HPV ve %88,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisi-
nin olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerden 
sadece birinin HPV aşısını yaptırdığı, HPV aşısı olmayanların 
%39,7’sinin aşı olmak istedikleri, %6,3’ünün eğer aşı ücret-
siz olursa olmak istediği, %34,9’unun aşı hakkında daha fazla 
bilgiye ihtiyacı olduğu ve %17,5’inin bu konuda emin olma-
dığını ifade ettiği bulunmuştur. Annelerin; %15,9’u HPV aşısı 
hakkında bilgisi olduğunu belirtmiştir. Eğer imkanı olsaydı, 
%52,4’ü aşı olmak istediğini, %47,6’sı kararsız olduğunu ifa-
de etmiştir. Sonuç: Kız öğrencilerin ve annelerinin HPV ve 
HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmış-
tır. 

Anahtar Kelimeler HPV, Aşı, Kadın, Rahim, Öğrenci, Kanser

Abstract: Aim: This study was carried out to determine the 
knowledge, opinions and attitudes of final year female stu-
dents of a Vocational Health High School and their mothers 
on Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination. Method All 
4th grade female students studying in the nursing and mid-
wifery department of a vocational health high school in Sa-
karya Province during the 2014-2015 spring term constituted 
the population of the study which was designed as a descrip-
tive type.  Sample 63 female students and their mothers who 
agreed to participate in the study. Data were collected using 
the student questionnaire form and mother questionnaire form 
developed by the researchers. The data obtained were evalu-
ated using percentage and mean in the computer environ-
ment. Results: All of the students participating in the study 
were female and the average age was 21.65±0.91. 87.3% of 
the students (n=55) reported that they had knowledge about 
HPV, 88.9% of them (n=59) reported that they had knowledge 
about HPV vaccine. It was determined that 1.6% of the female 
students participating in the study (n=1) had HPV vaccination. 
39.7% of those who did not have HPV vaccine stated that they 
wanted to be vaccinated, 6.3% of them (n=4) stated that they 
wanted to be vaccinated if the vaccine would free, 34.9% of 
them (n=22) stated that they needed more knowledge about 
the vaccine, and 17.5% of them (n=11) stated that they were 
not sure about it. 15.9% of the mothers (n=10) indicated that 
they had knowledge about HPV vaccine. 52.4% of mothers 
(n= 33) stated that they wanted to be vaccinated and 47.6% 
of them (n=30) stated that they were undecided if there was 
the possibility of being vaccinated. Conclusion: It was deter-
mined that the knowledge of the mothers of female students 
about HPV and HPV vaccine was not adequate. 
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GİRİŞ

Önlenebilir hastalıklardan biri olan servikal 
kanser, önemli bir sağlık sorunudur. Dünya-
da kadınlar arasında servikal kanser üçüncü 
yaygın kanser türü olup 2018 yılında 569.847 
kişiye yeni tanı koyulmuş, 311.365 kişinin 
bu nedenle kaybedildiği/öldüğü bildirilmiştir 
(Bray et al., 2018: 398).  Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığının 2015 Kanser verilerine göre ser-
viks kanseri tüm kadın kanserleri içinde do-
kuzuncu sırada yer almaktadır (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2018: 20). Human Pallioma Virüs 
(HPV) servikal kanserin en sık nedenlerin-
den biridir. HPV’nin baş boyun kanserlerinde 
olduğu gibi diğer anogenital kanserlerde de 
(anüs, vulva, vajina ve penis) ilgili bir faktör 
olduğuna dair kanıtların olduğu bildirilmiştir 
(Bruni et al., 2018: 5). Kadın, erkek ve her yaş 
grubunda görülebilen bu kanser türü özellikle 
9-26 yaş arası cinsel yönden aktif olan genç-
ler/bireyler için önemli risk grubunu oluştur-
maktadır (Tezer vd., 2013: 89-92). 

Servikal kanseri önleme yöntemleri ile birlik-
te HPV farkındalığı ve profiklaktik aşı uygu-
laması, servikal kanser insidansını ve ölümle-
ri önemli derecede azaltmaktadır ((Bray et al., 
2018: 420).T.C. Sağlık Bakanlığı, 2018: 24-
27). Günümüzde profilaktik aşı uygulaması;  
HPV 16 ve 18 enfeksiyonlarına karşı geliş-
tirilen bivalan, HPV 6 ve 11 enfeksiyonuna 
karşı geliştirilen kuadrivalan ve HPV 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 enfeksiyonlarına 

karşı geliştirilen nonavalent olmak üzere üç 
aşı üzerinden yürütülmektedir (Printz, 2015: 
1156-1157; WHO, 2017: 249 ). Hem kız hem 
erkeklerde kullanılan bivalan,  kuadrivalan 
ve nonavalent HPV aşılarının şu an için ko-
ruyuculuk süresinin beş yıl olduğu bildiril-
mektedir (Tezer vd., 2013: 89-92).      Aşı 31 
Mart 2017’den itibaren kızlar için 71 ülkede 
ve erkekler için 11 ülkede rutin aşı takvimin-
de olup yaygın olarak kullanıyor olmasına 
rağmen Türkiye’de ulusal aşı takviminde yer 
almamaktadır. Aşı ücretli olup uygulanması 
ailenin isteğine bağlıdır (WHO, 2017: 248; 
Kürtüncü vd., 2018: 1076).  

HPV aşısının uygulanabilmesi ve aşının top-
lum tarafından kabul edilmesinde en önemli 
faktör şüphesiz sağlık profesyonellerinin bilgi 
tutum ve yaklaşımlarıdır. Serviks kanserinden 
korunma yolları, tarama testleri ve HPV aşısı 
konusunda toplumun farkındalığını arttırmak, 
toplumu bilinçlendirmek ve olumlu sağlık 
davranışlarını geliştirmek için sağlık profes-
yonellerinin öncelikle bu konudaki kendi bil-
gi ve tutumları önem taşımaktadır (Dönmez 
et al., 2018: 1-2). Yapılan çalışmalar, sağlık 
personelinin HPV aşılarını destekliyor ve 
öneriyor olmasının, aşının kabul edilebilirli-
ğini artıran ana neden olduğunu göstermek-
tedir (Madhivanan et al., 2014: 109; Demirel 
Bozkurt vd., 2016: 31). Sağlık profesyonelleri 
kadar adolesanların annelerinin aşı konusun-
da bilgi, tutum ve kararlarının etkili olduğu 
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bildirilmektedir (Kose et al., 2014:7266;  Be-
renson et al., 2014:1087). Özellikle annelerin 
hastalık ve aşı hakkındaki temel bilgileri, aşı-
lama programının başarısı için temel etken-
dir. 

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma,  hem 
geleceğin sağlık profesyonelleri olacak son 
sınıf hemşirelik, ebelik öğrencilerinin hem 
de annelerinin HPV aşısı hakkındaki bilgi ve 
tutumlarını belirlemek amaçlı planlanmıştır. 
Bu çalışma 1) Hemşirelik ve ebelik kız öğ-
rencilerinin HPV aşısı hakkında bilgi, görüş 
ve tutumu nedir? 2) Hemşirelik ve ebelik kız 
öğrencilerinin HPV aşılanma oranı nedir? 3) 
Kız öğrencilerinin HPV aşısı hakkında bilgisi 
nedir? Annelerin kızlarına HPV aşısı yaptır-
ma konusundaki düşüncesi nedir? sorularına 
cevap aramaktadır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Tipi

Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız 
öğrencilerinin ve annelerinin HPV aşılaması 
hakkında bilgi, görüş ve tutumlarının belir-
lenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Sakarya 
ilinde bulunan bir üniversitenin sağlık yükse-
kokulunda Şubat 2015’te başlayan araştırma 
Nisan 2015’te tamamlandı.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini 2014-2015 yılı bahar 
yarıyılında Sakarya ilinde bir sağlık yükseko-
kulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğ-
renim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı 
oluşturdu.  Araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
144 öğrenci son sınıfta öğrenim görmekte idi.  
Örneklem hesabı yapılmayıp, evrenin tama-
mına ulaşılması hedeflendi. Çalışmaya katıl-
mayı kabul eden soru formlarını düzgün ve 
eksiksiz doldurup araştırmacıya ulaştıran 63 
kız öğrenci ve anneleri (okuma yazması olan) 
araştırma kapsamına alındı (Katılma oranı: %  
43,75). 

Veri Toplama Araçları 

Veriler konu ile ilgili literatür (Tezer vd., 
2013: 89-92; Kose et al., 2014:7263-7266) 
incelenerek araştırmacılar tarafından gelişti-
rilen öğrenci soru formu ve anne soru formu 
ile toplandı. 

Öğrenci Soru Formu

Öğrenci soru formu sosyodemografik bilgile-
rin yer aldığı (yaş, okuduğu bölüm, medeni 
durum, çalışma durumu, ekonomik durum 
vb.) 6 soru ve öğrencilerin HPV aşısı ile il-
gili bilgi ve tutumlarını (HPV aşısını bilme, 
aşının kaç doz, kime, hangi yaşta yapılacağı, 
koruyuculuk süresi vb.) belirleyen 13 soru ol-
mak üzere toplam 19 sorudan oluşmakta idi. 
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Anne Soru Formu 

Toplamda 26 sorudan oluşan anne soru for-
munda sosyo demografik bilgiler ile ilgili 6 
soru, HPV bilgi ve tutumları (HPV aşısını 
duyma ve yaptırma, aşının hangi yaşta, kime 
yapılacağı, çocuklarına yaptırma durumu vb.) 
ile ilgili 20 soru yer almakta idi.

Verilerin Toplanması 

Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra ça-
lışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilere 
Öğrenci Soru Formu ve Anne Soru Formu 
numaraları aynı rakam olacak şekilde eşleş-
tirilerek öğrenci soru formu dağıtıldı. Öğren-
ciler, soru formunu sınıf ortamında doldurdu. 
Öğrencilerin soru formunu doldurma işlemi 
10 dakika sürdü. Annelere kızları aracılığıy-
la kapalı zarf yöntemi ile gönüllü olur formu 
ve anne soru formu gönderildi. Anneler soru 
formunu doldurduktan sonra kapalı zarfla 
araştırmacılara gönderdi. Annelerden gelen 
verilerin tamamlanması yaklaşık iki ay sürdü. 

Araştırmanın İzni

Uygulamaya başlamadan önce araştırmanın 
yapıldığı kurumdan yazılı izin alındı. Veri 
toplanmadan önce öğrencilere çalışmanın 
amacı ve soru formu hakkında bilgi verilerek 
sözlü onayları alındı. Annelere çalışmanın 

amacını, cevapların gizliliği, verilerin nere-
de ve nasıl saklanacağı hakkında bilgi içeren 
gönüllü olur formu kapalı zarf içinde gönde-
rilerek çalışmaya katılan annelerden yazılı 
onayları alındı. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı, 
yüzdelik ve ortalama kullanılarak değerlendi-
rildi. (IBM, SPSS statistics 20, SPSS 20, Inc. 
An IBM Corp., Armonk, NY). 

BULGULAR

Kız öğrencilerin ve annelerin sosyodemog-
rafik özelliklerine ilişkin bulgular 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %69,8’i 
(n=44) hemşirelik, %30,2’si (n=19) ebe-
lik bölümü öğrencisi olup yaş ortalaması 
21,65±0,91 (min=20, max=25) olarak belir-
lendi. Öğrencilerin %90,5’inin çalışmadığı, 
%98,4’ünün bekar olduğu ve %66,7’sinin 
ekonomik durumunu orta olarak tanımladığı 
belirlendi. Çalışmaya katılan kız öğrencile-
rin annelerinin yaş ortalaması 46,78±5,74 
(min=36 max=59)’dır. Annelerin çoğunlukla 
(%73’ünün) (n=46) ilköğretim mezunu oldu-
ğu, %88,9’unun çalışmadığı saptandı (Tablo 
1). 
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Tablo 1. Kız öğrencilerin ve Annelerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Sosyodemografik özellikler Kız Öğrenci (n=63) Anne
(n=63)

Yaş  (Ort±SS)
(min, max)

21,65±0,91
(min=20, max=25)

46,78±5,74 
(min=36 max=59)

 n (%) n (%)

Bölüm 
Hemşirelik 
Ebelik

44 (69,8)
19 (30,2)

-
-

Medeni durum
Bekar 
Evli 

62 (98,4)
1 (1,6)**

-
63 (100)

Eğitim Durumu
Okur-yazar
İlköğretim mezunu
Lise mezunu 
Üniversite mezunu

-
-
-
-*

5 (7,9)
46 (73)
10 (15,9)
2 (3,2)

Ekonomik durum (Kendi ifadesine göre)
Gelir Giderden az
Gelir gidere eşit 
Gelir giderden fazla

1 (1,6)
41 (65,1)
21 (33,3)

1 (1,6)
44 (69,8)
18 (28,6)

Çalışma Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

6 (9,5)
57(90,5)

7 (11,1)
56 (88,9)

*Lisans 4. Sınıf öğrencisi   ** Çocuğu yok 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşı-
sı Hakkındaki Bilgi Durumlarına İlişkin 
Bulgular 

Öğrencilerin %4,8‘i birincil derecede akraba-
larında serviks kanseri olduğunu bildirdi.  Öğ-
rencilerin %87,3’ünün HPV ve  %88,9’unun 
HPV aşısı hakkında bilgisinin olduğu, bu bil-
gileri çoğunlukla (%76,2) şu an okudukları 

yüksekokuldaki mesleki eğitimleri sırasında 
edindikleri bulunmuştur. Diğer bilgi kaynak-
ları ise; sırasıyla en yüksek oranda internet 
(%28,6) sağlık personeli (doktor, hemşire 
vb.) (%17,5)’dir. Öğrencilerin %33,3’ü aşı-
nın kız çocuklarına, %30,2’si hem kız hem 
de erkek çocuklarına,  %39,7’si 10-18 yaş 
arasında yapıldığını bildiğini ifade etmiştir. 
Öğrencilerin  %31,7’si aşının toplamda üç 
doz yapıldığını bildirmiş, yalnızca %12,7’si-
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nin aşının koruyuculuk süresini doğru bildiği 
saptanmıştır (Tablo 2).  

Annelerin %77,8’inin daha önceden pap sme-
ar testini duyduğu, %6,3’ünün ailesinde ve 
yakın çevresinde serviks kanseri olduğu, bun-
ların %4,’ünün birincil derece ve %1,6’sının 
ikincil dereceden akraba olduğu belirlenmiş-
tir. Annelerin sadece %11,1’inin HPV hak-
kında bilgilerinin olduğu ve %9,5’inin HPV 
enfeksiyonun cinsel yolla bulaştığını bildirdi. 

Annelerin %15,9’u HPV aşısı hakkında bil-
gisi olduğunu, bilgisi olanların da %9,5’i bu 
bilgiyi sağlık personelinden, %3,2’si televiz-
yon, gazete, radyodan ve %3,2’si akraba ar-
kadaştan aldığı saptanmıştır. 

Annelerin %66,7’sinin HPV aşısının kimlere 
yapıldığını, %85,7’sinin hangi yaşta yapıldı-
ğını, %92,1’inin aşının kaç doz yapıldığını, 
%93,7’sinin koruyuculuk süresinin kaç yıl ol-
duğunu bilmediği belirlendi (Tablo 2).  

Tablo 2. Kız Öğrencilerinin ve Annelerinin HPV ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgilerine 
Göre Dağılımı 

Kız Öğrenci 
(n=63)

Anne
(n=63)

 n (%) n (%)

Aile veya yakın çevresinde serviks kanseri olma durumu 
Evet 
Hayır

3 (4,8)*
60 (95,2)

 4 (6,3)**
59 (93,7)

HPV bilme durumu 
Biliyor 
Bilmiyor 

55 (87,3)
8 (12,7)

7 (11,1)
56 (88,9)

HPV aşısını bilme durumu
Biliyor 
Bilmiyor 

56 (88,9)
7 (11,1)

10 (15,9)
53 (84,1)

HPV ve HPV aşısı hakkında bilgi kaynağı ***
Mesleki eğitim sırasında 
Sağlık personeli (doktor, hemşire vb.)
İnternet
Televizyon, Radyo ve Gazete 
Arkadaş- Akraba 

48 (76,2)
11 (17,5)
18 (28,6)
2 (3,2)
3 (4,8)

-
6 (9,5)
-
2 (3,2)
2 (3,2)
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HPV aşısı kime yapıldığını bilme durumu
Kız çocuklara 
Erkek çocuklara
Hem kız hem erkek çocuklarına
Evli kadınlara
Bilmiyor

21 (33,3) 
-
19 (30,2)
15 (23,8)
8 (12,7)

5 (7,9)
1 (1,6)
2 (3,2)
13 (20,6)
42 (66,7)

HPV aşısı hangi yaşta yapıldığını bilme durumu
9 yaşından küçüklere
10-18 yaş arasında 
19 yaşından büyüklere
Bilmiyor

8 (12,7)
25 (39,6)
11 (17,5)
19 (30,2)

2 (3,2)
5 (7,9)
2 (3,2)
54 (85,7)

HPV aşısı kaç dozda yapıldığını bilme durumu
1 doz
2 doz
3 doz 
4 doz 
Bilmiyor 

3 (4,8)
5 (7,9)
20 (31,8)
5 (7,9)
30 (47,6)

-
1 (1,6)
3 (4,8)
1 (1,6)
58 (92)

HPV aşısının koruyuculuk süresini doğru bilme durumu 
Biliyor 
Bilmiyor 

8 (12,7)
55 (87,3)

4 (6,3)
(93,7)

*Birincil derece akraba (n; %)= 3; 4,8 

** Birincil derece akraba (n; %)= 3; 4,8  İkin-
cil derece akraba (n; %)= 1; 1,6  

***Birden fazla işaretleme yapılmıştır. 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı 
Hakkındaki Görüş ve Tutumlarına İlişkin 
Bulgular 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %1,6’sı-
nın (n=1) HPV aşısını yaptırdığı, %98,4’ünün 
(n=62)  yaptırmadığı belirlendi (Grafik 1). 
HPV aşısı olmayanların %40,3’ünün aşıyı 
olmak istedikleri, %6,5’inin (n=4) eğer aşı 
ücretsiz olursa olmak istedikleri, %35,5’inin 
(n=22) aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiya-

cı olduğunu ve %17,7’sinin (n=11) bu konu-
da emin olmadığı belirlenmiştir. “HPV aşısı 
olma konusunda annenizin görüşü siz-
ce nedir?” sorusuna öğrencilerin  % 96,8’i 
(n=61) kararı bana bırakır cevabını vermiştir. 
“Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunu-
za HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz?” 
sorusuna %57,1’inin (n=36) oranında evet 
olarak cevap verdiği saptanmıştır.

Çalışmaya katılan annelerin tümü HPV aşısı 
olmadıklarını belirtmiştir (Grafik 1). Eğer aşı 
olma imkanı olsaydı %52,4’ü (n=33) olmak 
istediklerini ve %47,6’sı (n=30) kararsız ol-
duklarını bildirmiştir. Annelere “Çocukları-
nıza HPV aşısını yaptırdınız mı? sorusuna 
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bir annenin %1,6 (n=1) oranında kız çocu-
ğuna aşı yaptırdığı belirlenmiştir. “Kızınızın 
rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik aşı 
yaptırma konusunda düşünceniz nedir?” 

sorusuna annelerin %92,1’i (n=58) aldığı eği-
timden dolayı kendi kararını kendi vermesini 
daha doğru olacağını ifade ettikleri belirlen-
miştir (Tablo 3). 

Grafik 1. Kız Öğrencilerin ve Annelerinin HPV Aşısı Yaptırma Oranı
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Tablo 3. Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı Hakkındaki Görüşlerine Göre Dağılımı

 n n (%)

HPV aşısı olmayan kız öğrencilerin aşı olma isteği (Kız Öğrenciler, n=62)
   Aşı olmak isterim.
   Eğer aşı ücretsiz olursa olmak isterim.
   Aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
   Aşı olma konusunda emin değilim.
HPV aşısı olmayan annelerin aşı olma konusunda istekleri (Anne, n=63)
   Eğer aşı imkanım olsaydı olmak isterdim. 
   Kararsızım. 

25 (40,3)
4 (6,5)
22 (35,5)
11 (17,7)

33 (52,4)
30 (47,6)

HPV aşısı olma konusunda annenizin görüşü sizce nedir? (Kız Öğrenciler, n=63)
  Kararı bana bırakır.
  Yaptırmamı istemez.
  Yaptırmam konusunda beni teşvik eder.
Kızınızın rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik aşı yaptırma konusunda düşün-
ceniz nedir? (Anne, n=63)
Aldığı eğitimden dolayı kendi kararını kendi vermesini daha doğru buluyorum. 
Yaptırması konusunda teşvik ederim. 

61 (96,8)
1 (1,6)
1 (1,6)

58 (92,1)
5 (7,9)

Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunuza HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz? (Kız 
Öğrenciler, n=63)
Evet
Emin değilim
Çocuklarınıza HPV aşısını yaptırdınız mı? (Anne, n=63)
  Evet
  Hayır

36 (57,1)
27 (42,9)

1 (1,6)
62 (98,4)

TARTIŞMA

Servikal kanser kadınlarda en sık görülen 
kanserler arasında olup,  korunma önlemleri 
ve risk grubundaki bireylere yapılacak tarama 
testleri ile görülme sıklığını ve ölüm oranla-
rını azaltmak son derece önemlidir. Toplumu 
bilinçlendirecek, eğitim ve danışmanlık vere-
cek eğitimli hemşire ve ebelere ihtiyaç vardır 
(Kurt et al., 2014: 38; Kızılca Çakaloz vd., 
2017;8,10). Bu çerçevede sağlık profesyoneli 

olmaya aday olan hemşire ve ebelik son sınıf 
kız öğrencileri ve annelerinin enfeksiyondan 
ve kanserden korunma yöntemlerinden biri 
olan HPV aşısı hakkındaki bilgi ve tutumları 
önem taşımaktadır. Çalışmaya katılan öğren-
ciler ve annelerinin HPV ve HPV aşısı hak-
kındaki bilgi ve tutumları iki bölümde tartı-
şılmıştır. 
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Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşı-
sı Hakkındaki Bilgi Durumlarına İlişkin 
Bulguların Tartışılması 

Çalışmaya dahil olan öğrencilerin 
%87,3’ünün HPV ve %88,9’unun HPV aşısı 
hakkında bilgisinin olduğu belirlendi (Tab-
lo 1). Ülkemizde hemşirelik ve /veya ebelik 
öğrencileri ile yapılan çalışmalarda öğrenci-
lerin HPV enfeksiyonunu bilme oranı %55,7 
(Güvenç vd., 2012: 106), %89,8 (Demirel 
Bozkurt vd., 2016:29), %54,3 (Kızılca Çaka-
loz vd., 2017:13) ve HPV aşısını bilme ora-
nı %90,3 (Kunt İşgüder vd., 2017:4), %46,4 
(Rathfisch et al., 2015:119) şeklinde bildiril-
miştir. Ülkemizde son yıllarda yapılan ilgili 
çalışmaların bulguları ile çalışma bulguları-
mız benzerlik göstermekte olup, HPV enfek-
siyonu ve aşısı hakkında bilgisi olan hemşi-
relik ve ebelik öğrencilerinin oranı yüksektir. 
Öğrencilerin konu ile ilgili farkındalıklarının 
oluşması, mezuniyet sonrasında eğitim ve da-
nışmanlık rollerine hazırlıklı olmaları açısın-
dan önemlidir.

Çalışmamıza katılan öğrencilerin %76,2’si 
HPV enfeksiyonu ve aşısı ile ilgili bilgileri 
mesleki eğitimi sırasında edindiklerini bildir-
di. Öğrencilerin edindikleri diğer bilgi kay-
nakları ise internet (%28,6) sağlık personeli 
(doktor, hemşire vb.) (%17,5), arkadaş-ak-
raba (%4,8) ve televizyon, radyo ve gazete 
(%3,2) olarak belirlendi (Tablo 2). Yapılan 
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiş-

tir. Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir ça-
lışmada birinci sınıf öğrencilerinin %20,8’i, 
2. sınıf öğrencilerinin %47’si, 3. sınıf öğren-
cilerinin %86,6’sı ve 4. sınıf öğrencilerinin 
%90,5’i HPV enfeksiyonunu daha önceden 
duydukları ve tüm öğrencilerin %73,1’inin bu 
bilgileri eğitimleri sırasında öğrendikleri be-
lirtilmiştir (Güvenç vd., 2012:106). Kunt İş-
güder ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları ça-
lışmada, birinci sınıf öğrencilerin  %25’inin,  
dördüncü sınıfların  %90,3’ünün HPV aşısı 
hakkında bilgisi olduğu bildirilmiştir. Dön-
mez ve arkadaşlarının (2018) hemşirelik 
birinci sınıf kız öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmada, öğrencilerin %17,4’ünün HPV aşı-
sını duydukları bildirilmiştir. Hemşirelik ve 
ebelik öğrencilerinin dışındaki öğrencilerde 
yapılan çalışmalarda bilgi kaynağı ilk sırada 
çoğunlukla internet ve televizyon, radyo ola-
rak bildirilirken (Yalaki vd., 2016:89; Madhi-
vanan et al., 2014: 109), bu çalışma ve diğer 
çalışma sonuçları çoğunlukla mesleki eğitim 
olarak bildirmektedir. Bu durum hemşirelik 
ve ebelik eğitiminde cinsel yolla bulaşan has-
talıklar, serviks kanseri ve korunma yolları-
na yönelik güncel konulara yer verildiğini gös-
termektedir. Ayrıca öğrencilerin %4,8’inin 
bu bilgiyi arkadaş- akrabadan duymasının, 
birincil derecede akrabalarında serviks kan-
seri görülme oranı (%4,8) ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 
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Literatürde hem kız hem erkeklere uygulana-
bilen HPV aşısının 9-13/14 yaşları arasında 
iki doz, 15 yaşından sonra üç doz şeklinde 
yapılması önerilmektedir (WHO, 2017: 249). 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %33,3’ünün 
aşının kız çocuklarına, %30,2’sinin hem 
kız hem de erkek çocuklarına,  %39,7’sinin 
10-18 yaş arasında yapıldığını ifade ettikle-
ri belirlenmiştir (Tablo 2). Yapılan çalışma-
larda da öğrencilerin sırasıyla %30,8 (Ön-
süz vd., 2011:559), %26,5 (Kunt İşgüder 
vd., 2017:4), %48,6 (Kızılca Çakaloz vd., 
2017:12) oranında aşının sadece kızlara/ka-
dınlara yapılabileceğini bildirdikleri belirtil-
miştir. Çalışmamızda öğrencilerin yaklaşık 
yarısının (%47,6) aşının kaç doz yapıldığını 
bilmediği ve yaklaşık onda dokuzunun aşının 
koruyuculuk süresini doğru bilmediği görül-
müştür. Çalışma sonuçlarımızda öğrencilerin 
HPV enfeksiyonu ve aşısına yönelik bilgi sa-
hibi oldukları, ancak HPV aşısının ayrıntıları 
(yapıldığı cinsiyet ve yaş, doz sayısı, koruyu-
culuk süresi) ile ilgili doğru bilginin düşük 
oranda olduğu söylenebilir. 

Çalışmaya katılan annelerin %88,9’unun 
HPV hakkında bilgilerinin olmadığı belirlen-
miştir. Ancak %9,5’inin HPV enfeksiyonun 
cinsel yolla bulaştığını bildikleri saptanmış-
tır. Thompson ve ark.’nın (2011:5-6) yap-
tıkları çalışmada katılımcıların %62’sinin 
HPV’yi daha önce duydukları belirtilmiş-
tir. Ortashi ve arkadaşlarının (2013: 6078) 

yaptıkları çalışmada 18-50 yaş arasındaki 
kadınların %28,9’unun HPV enfeksiyonu-
nu duydukları bildirilmiştir. Ghojazadeh ve 
ark.’nın (2012:6170) İran’da adolesanların 
aileleri ile yaptıkları çalışmalarında, ailelerin 
%76’sının HPV hakkında bilgisi olmadığını 
göstermişlerdir. Ülkemizde yapılan çalışma-
larda, annelerin HPV enfeksiyonu hakkında 
bilgisi olmama oranını Ozan ve arkadaşla-
rı (2011: 147) %66,4, Köse ve arkadaşları 
(2014:7264) %88,1 ve Kürtüncü ve arkadaş-
ları (2018:1076) %43 şeklinde bildirmişler-
dir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan 
çalışma bulguları ile çalışma bulgumuz pa-
ralellik göstermektedir. Çalışmada HPV hak-
kında bilgisi olan öğrencilerin oranı (%87,3) 
kadar annelerinin bilmeme oranının (%88,9) 
benzer olması dikkat çekicidir. Mezun olacak 
öğrencilerin öğrendikleri yeni bir bilgiyi en 
yakını olan anneleri ile paylaşmamaları dik-
kat çekici bir durumdur. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi annelerin 
%15,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisi oldu-
ğu ve %9,5’inin bu bilgiyi sağlık personelin-
den aldığı belirlendi. Çalışmamızda HPV aşı-
sı hakkında bilgisi olan annelerin oranının az 
olması olumsuz sonuçlar arasında olup,  diğer 
çalışma bulgularını desteklemektedir. Çalış-
ma sonucumuza benzer olarak bu çalışmalar-
da da annelerin HPV aşısından haberdar ol-
mama oranı %83,5 (Kose et al., 2014: 7264), 
%53,7 (Bülbül ve ark. 2013:76), %75,1 (Or-
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tashi et al., 2013: 6078-6079),  olarak belir-
tilmiştir.  Köse ve ark.’nın (2014:7264) 0-18 
yaş arası çocuğu olan anneler ile yaptıkları 
çalışmada, annelerin HPV aşısı hakkındaki 
bilgiyi  %61,2 oranında internet, televizyon 
ve radyo gibi haberleşme araçlarından aldık-
ları bildirilmiştir. Madhivanan ve arkadaşla-
rının (2014:109)  yaptıkları çalışmada Hintli 
ailelerin %86’sı doktordan, %85’inin tele-
vizyon ve radyodan, %79’unun gazeteden, 
%54’ünün diğer sağlık çalışanlarından ve 
%43’ünün internetten bilgiyi öğrendikleri bu-
lunmuştur. Çalışmamızda bilgisi olan annele-
rin %9,5’inin bu bilgiyi sağlık personelinden 
aldığı belirlendi. Araştırmalar, çocuklarının 
servikal kanserden korunması için HPV en-
feksiyonuna karşı aşılanmasında, ebeveynin 
karar vermesinin önemli bir faktör olduğu 
vurgulanmıştır (Berenson et al., 2014:1807; 
Kose et al., 2014:7265)   Bu nedenle aşının 
başarısının artmasında annelerin HPV en-
feksiyonu ve aşısı ile ilgili bilgi ve tutumu 
önemlidir. Çalışma sonucumuzda yaklaşık 
on anneden sekizinin aşı hakkında bilgisinin 
olmadığı görülmektedir. Bu verilerle birlikte 
aşının ülkemizde uygulanma açısından yakın 
bir geçmişinin olması ve rutin aşı uygulama-
ları içerisinde yer almaması göz önüne alın-
dığında; annelerin HPV enfeksiyonu ve aşısı 
hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesi için 
sağlık profesyonelleri tarafından eğitimle-
rin artırılması ve basın-medyada aşının daha 

yaygın bir şekilde tanıtılması gerekliliği açık-
ça ortadadır. 

Annelerin %66,7’sinin HPV aşısının kimlere 
yapıldığını, %85,7’sinin hangi yaşta yapıl-
dığını, %92,1’inin aşının kaç doz yapıldığı-
nı, %93,7’sinin koruyuculuk süresinin kaç 
yıl olduğunu bilmediği belirlendi (Tablo 2).   
Yapılan çalışmalarda da aşı hakkında spesi-
fik bilgi konusunda ailelerin yeterli düzeyde 
bilgiye sahip olmadığı bildirilmiştir (Kose 
et al., 2014: 7265; Ghojazadeh et al., 2012: 
6172; Ortashi et al., 2013:6080). Bu veriler 
doğrultusunda; serviks kanserinden birincil 
koruma sağlayan aşı hakkında toplumun bi-
linçlendirilmesine/ toplumun farkındalığının 
arttırılmasına yönelik eğitimlerin yaygın ola-
rak devam ettirilmesi önemlidir. 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı 
Hakkındaki Görüş ve Tutumlarına İlişkin 
Bulguların Tartışılması 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerden sadece 
birinin (%1,6) HPV aşısını yaptırdığı, diğer 
öğrencilerin (n=62) yaptırmadığı belirlendi. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda hemşirelik 
ve/veya ebelik öğrencilerinin hiç aşı yap-
tırmadığı (Kurt et al., 2014: 37) ya da %0,4 
(Unutkan vd., 2016: 155) %0,8 (Kunt İşgüder 
vd., 2017:3-4), %2,8 (Dönmez vd., 2018:3-
4) oranında yaptırdığı, sağlık personellerinin 
%1 (Görkem vd., 2015: 305-306) oranın-
da HPV aşısını yaptırdıkları bulunmuştur. 
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Mevcut çalışmalarda da çalışmamıza benzer 
olarak HPV aşısını yaptırmayanların oranı 
fazladır. Ancak diğer uluslararası çalışma-
larla (Thompson et al., 2011:5-6; Tung et al., 
2016: 8-9) karşılaştırıldığında ülkemizdeki 
hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin aşılanma 
oranı azdır.  

HPV aşısı olmayan öğrencilerin %40,3’ünün 
aşıyı olmak istediklerini, %6,5’inin eğer aşı 
ücretsiz olursa olmak istediğini, %35,5’inin 
aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı oldu-
ğunu ve %17,7’sinin bu konuda emin olma-
dığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Dağ ve ar-
kadaşlarının (2015: 98-99) hemşirelik öğren-
cileri ile yaptıkları çalışmada, eğitim öncesi 
öğrencilerin %57,5’inin HPV ve HPV aşısı 
ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olduğu,  eğitim 
sonrası öğrencilerin %95’inin konu ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. 
Bu durumun aşılanan öğrenci sayısını (Eği-
tim öncesi: %2,5- Eğitim Sonrası: %30) an-
lamlı derece arttırdığı bildirilmiştir. Demirel 
Bozkurt ve ark.’nın (2016: 31) iki faklı böl-
gede hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmada öğrencilerin %79,4’ünün aşı hakkın-
da az bilgisinin olduğu, %84,4’ünün aşı hak-
kında bilgi almak istediği, %47,3’ünün aşı 
olmak istediği, %61,7’sinin ücretsiz olursa 
aşıyı yaptırmak istediği belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda aşının yaptırılmama nedenleri 
arasında bilgi eksikliği ve ülkemizde rutin 
aşı uygulaması içinde yer almamasına bağlı 

aşının ücretinin pahalı olması yer almaktadır 
(Önsüz vd., 2011: 559; Güvenç vd., 2012: 
107; Tung et al., 2016; 8). Bireylerin doğru 
tutum ve davranışın kazanması doğru bilgi ile 
mümkündür (Zengin et al., 2018: 632-635). 
Bu doğrultuda mezuniyet öncesi öğrencilerin 
aşılama konusunda eksik bilgilerinin tamam-
lanması önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
üçte birinin aşı yaptırma isteğinin olması ça-
lışma sonrasında yaklaşıma dönüşme olasılı-
ğını artırması açısından sevindiricidir. 

 “HPV aşısı olma konusunda annenizin 
görüşü sizce nedir?” sorusuna öğrencilerin  
%96,8’inin (n= 61) kararı bana bırakır ce-
vabını verdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin 
tamamına yakının aşı olma konusunda kararı 
ailesinin kendisine bıraktığını ifade etmesi, 
öğrencinin sağlıkla ilgili bir meslek okuyor 
ve mezun olacak dönemde olması ile ilişkili 
olabilir. 

“Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunu-
za HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz?” 
sorusuna öğrencilerin % 57,1’i (n=36) evet 
demiştir.  HPV konusunda yeterli bilgisi olan 
sağlık personellerin aşıyı önerdikleri bildiril-
miştir (Güdücü et al., 2012; 322).  Çalışma 
bulgumuza benzer olarak bir çalışmada, hem-
şirelik öğrencilerinin % 49,5’inin HPV’den 
korunmak için çocuklarına aşı yaptırmak is-
tedikleri belirtilmiştir. Görkem ve ark.’nın 
(2015:305) Çorum’da bir üniversitesinde 
çalışan hemşire, ebe, fizyoterapist, anestezi 
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teknisyeni, radyoloji teknisyeni, laboratu-
var teknisyeni ile yaptığı çalışmada, sağlık 
personelin %74,5‘i kızlarına HPV aşısı yap-
tırmak istediklerini bildirmişlerdir. Kızılca 
Çakaloz ve ark’nın (2017: 10-13) ebelik öğ-
rencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
%77,3’ünün eğer çocuk sahibi olurlarsa aşıyı 
çocuklarına yaptırmak istedikleri saptanmış-
tır. 

Çalışmaya katılan annelerin tümü HPV aşısı 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Eğer aşı olma 
imkanı olsaydı %52,4’ü olmak istedikleri-
ni ve %47,6’sı kararsız olduklarını bildirdi. 
Kılıç ve ark.’nın (2012:4270) yaptıkları ça-
lışmada annelerin aşıyı yaptırma konusunda 
%31,9’unun gönüllü olduğu, %33,2‘sinin 
gönüllü olmadığı ve %34,9’unun kararsız 
olduğu bulunmuştur. Çalışma grubundaki an-
nelerin üçte birinin aşı yaptırma konusunda 
gönüllü olmaması ve üçte birinin kararsız ol-
maları HPV (%88,9) ve HPV aşısı (%84,1) 
hakkında yetersiz bilgiye sahip olmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. 

Annelere “Çocuklarınıza HPV aşısını yap-
tırdınız mı? sorusuna sadece bir annenin 
(%1,6) kız çocuğuna aşı yaptırdığını ifade 
ettiği belirlenmiştir.  Köse ve ark.’nın (2014) 
yaptıkları çalışmada annelerin %0,7’sinin kız 
çocuklarına aşıyı yaptırdıkları bildirilmiştir. 
Robitz ve ark’nın (2011:1424) Los Angeles’ta 
yaptıkları çalışmada annelerin %24,6’sının 
kızlarına HPV aşısının en az bir dozunu yap-

tırdığı belirtilmiştir. Çocukların HPV aşısı ile 
aşılanma oranının az olduğu yapılan çalışma-
larda görülmektedir. 

“Rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik 
kızınıza aşı yaptırma konusunda düşünce-
niz nedir?” sorusuna annelerin %92,1’inin 
aldığı eğitimden dolayı kararını kendisinin 
vermesini daha doğru bulduğu, %7,9’unun 
yaptırması konusunda teşvik ettiği bulun-
muştur. Annelerin, özellikle HPV aşıları 
konusunda, çocuklarının sağlık kararlarına 
oldukça fazla katıldığı gösterilmiştir (Beren-
son et al., 2014: 1808). Ülkemizde yapılan 
çalışmalarda; annelerin %45,5’inin (Kılıç 
vd., 2012:4270), %49’unun (Kürtüncü vd., 
2018: 1079), uluslararası yapılan bir çalışma-
da annelerin %64,2’sinin (Robitz et al., 2011: 
1424) kızlarına HPV aşısı yaptırma konusun-
da gönüllü oldukları bulunmuştur. İncelenen 
çalışmalarda annelerin yaklaşık yarısının aşı 
yaptırma konusunda istekli olmasına karşın, 
çalışma sonucumuzda annelerin HPV ve ser-
vikal kanserden korunmaya yönelik aşılanma 
kararını kızlarına bırakmaları, kızlarının bil-
gisine ve aldıkları mesleki eğitime güvendik-
lerini düşündürmektedir. 

SONUÇ

Öğrencilerin HPV ve HPV aşısı hakkında 
doğru bilgiye sahip olmaları konu ile ilgili 
farkındalıklarının olması ve mezuniyet son-
rasında eğitim ve danışmanlık rollerine ha-
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zırlıklı olmaları kendi sağlıkları başta olmak 
üzere aşıyı topluma önermeleri açısından 
önemlidir. Kız öğrencilerin annelerinin HPV 
ve HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli 
olmadığı saptandı. Öğrencilerin büyük ço-
ğunluğunun HPV ve HPV aşısı hakkındaki 
bilgiyi mesleki eğitim sırasında aldığı, ancak 
öğrencilerin yaklaşık yarısının aşı hakkında 
daha fazla bilgiye ihtiyaçlarının olduğu, beş 
öğrenciden birinin de aşı hakkında emin ola-
madıkları belirlenmiştir. Konu ile ilgili bilgi-
ye sahip annelerin bilgiyi sağlık personelin-
den aldığı bulundu. Araştırmada aşı yaptıran 
sadece bir öğrenci olduğu saptandı. Annelerin 
aşı konusunda karar verme sürecini aldıkları 
eğitimden dolayı kızlarına bıraktıkları belir-
lendi.

Bu çalışmanın güçlü yönü, ulusal alanda hem 
aşılama yaş grubunda olan hem de sağlık ile 
ilgili bir meslek eğitimi alan hemşirelik ve 
ebelik son sınıf kız öğrencileri ve annelerinin 
HPV aşılaması hakkında bilgi, görüş ve tu-
tumlarının birlikte ele alınmış olmasıdır. Bu 
nedenle çalışmanın sonuçları önemlidir. HPV 
aşısı ile ilgili farklı örneklem grupları ile daha 
kapsamlı çalışmalar yapılması önerilebilir.
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EXTENDENT ABSTRACT

Introduction: Cervical cancer is the third most common gynecologic cancer in the world. Cer-
vical cancer, one of the preventable diseases, is one of the major public health problems. Hu-
man Papilloma virus (HPV), one of the common sexually transmitted infections, causes cervi-
cal cancer. Along with cervical cancer prevention methods, HPV awareness and prophylactic 
vaccine administration significantly decrease the cervical cancer incidence and deaths. The 
most important factor in the administration of HPV vaccine and the acceptance of the vaccine 
by the public is undoubtedly health professionals. Studies indicate that the fact that the health 
personnel support and recommend HPV vaccines is the main reason that increases the accept-
ability of the vaccine. On the other hand, the success of the vaccine depends on the decisions on 
vaccination of individuals or families who are eligible for vaccination. In particular, mothers’ 
basic knowledge about the disease and vaccination is the main factor for the success of the vac-
cination program. Aim: This study was carried out to determine the knowledge and attitudes of 
final year female students of a Vocational Health High School and their mothers on Human 
Papilloma Virus (HPV) Vaccination. Material - Method: All 4th grade female students studying 
in the nursing and midwifery department of a vocational health high school in Sakarya Province 
during the 2014-2015 spring term constituted the population of the study which was designed 
as a descriptive search. 144 students were studying in the final year of their degree on the dates 
during which the study was carried out. The sample was not calculated and it was aimed to 
reach the entire population. 63 female students and their mothers who agreed to participate in 
the study and filled out the questionnaire forms properly and completely and delivered them to 
the researcher were included in the study (Participation rate: 43.75%). Before starting the ap-
plication, written permission was obtained from the institution where the study was carried out. 
Data were collected using the student questionnaire form and mother questionnaire form devel-
oped by the researchers, by reviewing the relevant literature. The student questionnaire form 
consisted of a total of 19 questions including 6 questions including socio-demographic informa-
tion (age, department studied, marital status, employment status, economic situation etc.) and 
13 questions determining the students’ knowledge and attitudes about the HPV vaccine (know-
ing the HPV vaccine, at how many doses, to whom and at what age the vaccine will be admin-
istered, duration of protection, etc.). The mother questionnaire form consisting of a total of 26 
questions included 6 questions related to socio-demographic information and 20 questions re-
lated to knowledge and attitudes about HPV (hearing HPV vaccine and taking the HPV vaccine, 
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at what age and to whom the vaccine will be administered, state of making their children get 
vaccinated, etc.). Before the data were collected, the students were informed about the aim of 
the study and the questionnaire form and their verbal approvals were obtained. The numbers of 
the student questionnaire form and the mother questionnaire form were matched with the same 
number, and the student questionnaire form was distributed. Students completed the question-
naire form in the classroom environment. The process of filling out the questionnaire form of 
the students lasted for 10 minutes. The voluntary consent form and the questionnaire form were 
sent to mothers through their daughters with the sealed envelope method. Mothers filled out the 
questionnaire form and sent to the researchers in a sealed envelope. Data collection was com-
pleted between February 2015 and April 2015. The data obtained were evaluated using percent-
age and mean in the computer environment. Findings and Results: All of the students partici-
pating in the study were female, and it was determined that 69.8% of them (n=44) were nursing 
department student, 30.2% of them (n=19) were midwifery department students, and the aver-
age age was 21.65±0.91 (min=20, max=25). It was found that 90.5% of the students (n=57) did 
not work, 98.4% of them (n=62) were single and 66.7% of them (n=42) had a moderate eco-
nomic situation. The average age of the mothers of female students participating in the study 
was 46.78±5.74 (min=36 max=59). It was found that 73% of the mothers (n=46) were primary 
school graduates and 88.9% of them (n=56) did not work. 4.8% of the students (n = 3) reported 
that their first degree relatives had cervical cancer. 87.3% of the students (n=55) reported that 
they had knowledge about HPV, 88.9% of them (n=59) reported that they had knowledge about 
HPV vaccine and mostly received this knowledge from the high school where they are study-
ing, and 76.2% of them (n=48) reported that they received knowledge during their vocational 
education. It was determined that other knowledge sources were internet (28.6%, n = 18) health-
care personnel (doctor, nurse, etc.) (17.5%, n = 11), friend-relative (4.8%, n = 3) and television, 
radio and newspaper (3.2%, n) = 2). While 33.3% of the students (n=21) stated that the vaccine 
was administered to female children, 30.2% of them (n=19) stated that it was administered to 
both female and male children, and 39.7% of them (n=25) stated that it was administered be-
tween the ages of 10-18 years. (Table 1) 31.7% of the students (n=20) reported that the vaccine 
was administered at 3 doses in total. It was determined that 12.7% of them (n= 8) correctly 
knew the duration of protection of the vaccine. It was determined that 1.6% of the female stu-
dents participating in the study (n=1) had HPV vaccination while 98.4% of them (n= 62) did not 
have. 39.7% of those who did not have HPV vaccine stated that they wanted to be vaccinated, 
6.3% of them (n=4) stated that they wanted to be vaccinated if the vaccine would free, 34.9% 
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of them (n=22) stated that they needed more knowledge about the vaccine, and 17.5% of them 
(n=11) stated that they were not sure about it. With respect to the question “What do you think 
is your mother’s opinion about getting HPV vaccine?”, 96.8% of the students (n=61) mostly 
answered that she leaved me the decision. 57.1% of the students (n=36) answered the question 
“Would you like to have HPV vaccine for your child when you have children?” yes. While 
77.8% of the mothers (n=49) stated that they had previously heard of pap smear, 6.3% of them 
(n=4) stated that cervical cancer was present in their families and immediate surroundings and 
that 4.8% of them (n=3) and 1.6% of them (n=1) were first degree relatives and second-degree 
relative, respectively. While 11.4% of the mothers participating in the study (n=7) reported that 
they had knowledge about HPV, 9.5% of them (n=6) reported that HPV infection was transmit-
ted sexually. While 15.9% of the mothers (n=10) indicated that they had knowledge about HPV 
vaccine, 9.5% of those with knowledge (n=6) stated that they obtained this knowledge from 
health personnel, and 3.2% of them (n=2) and 3.2% of them (n=2) stated that they obtained this 
knowledge from television, newspaper and radio and from relatives - friends, respectively. It 
was determined that mothers did not know to whom HPV vaccine is administered by 87.3% 
(n=55), at what age it is administered by 92.1% (n=58), how many doses the vaccine is admin-
istered by 95.4%, and the duration of protection of the vaccine by 96.9% (n=61). All of the 
mothers participating in the study stated that they did not have HPV vaccine. 52.4% of them (n= 
33) stated that they wanted to be vaccinated and 47.6% of them (n= 30) stated that they were 
undecided if there was the possibility of being vaccinated. The mothers were asked the question 
“Have you made your children get the HPV vaccine?”, and one of the mother stated that she 
made her female child get the vaccine by 1.6% (n=1). For the question “What do you think 
about your daughter’s vaccination to prevent cervical cancer?”, mothers mostly, 92.1% of them 
(n= 58), answered that I find it more appropriate to make her own decision due to the education 
she has received. It was determined that the knowledge of the mothers of female students about 
HPV and HPV vaccine was not adequate. The vast majority of students stated that they received 
information about HPV and HPV vaccine during their vocational education. However, it was 
determined that nearly half of the students needed more information about the vaccine and that 
1 of 5 students was not sure about the vaccine. It was found that the mothers with knowledge 
about the subject received the knowledge from the health personnel. For the sample group, the 
rate of vaccinated students was found to be 1.6%. It was determined that the mothers left the 
decision on vaccine to their daughters due to the education they received. 


