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AMAÇ 

Bu çalışma Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencilerinin influenza 

aşısı olma oranları ve aşıya karşı olan tutumlarını saptamak 

amacıyla yapılmıştır. 



HİPOTEZ 

Türkiye’deki tıp öğrencileri aşının gerekliliği konusunda yeterli 

bilince sahip değildir ve öğrencilerin influenza aşısı olma oranı 

%30’lardadır. 



ARKAPLAN VERİLERİ 

Bilim Akademisi, 2015 yılında yayınladığı aşı duyurusunda 

aşının gerekliliğinin altını çizmiştir. [1] 

 

2005-2006 yıllarında 10 ülkede yürütülen bir araştırmada 

Türkiye’deki grip aşılanma oranı %5 olarak saptanmıştır. [2] 

 

 

 

 

 







ARKAPLAN VERİLERİ 

Public Health Journal’da yayınlanan bir makaleye göre influenza 

aşısı sağlık çalışanlarına zorunlu tutulmalıdır ve alınan önlemlere 

rağmen oran düşük seyretmektedir. [3] 

 

Tıp öğrencilerinin aşı bilinci ve aşılanması önem kazanırken, tıp 

öğrencilerinin aşılanma oranları makalelere konu olmuştur, ancak 

Türkiye’deki tüm tıp öğrencilerini kapsayan bu denli bir çalışma 

eksiktir. 

 

 



 





ANKET 

Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinden öğrencilerin katılımının 

hedeflendiği ve internet üzerinden düzenlenen bir anketle tıp 

öğrencilerinin daha önce grip aşısı olup olmadıkları, 2015-16 

senelerinde aşı olup olmadıkları, aşı olma/olmama gerekçeleri, 

ilerde aşı olmayı düşünüp düşünmedikleri ve  aşıyla ilgili genel 

bilgi/düşünceleri saptandı. 



ANKET 

• Her fakülte ve dönemi kapsayan 1809 katılımcı 

 

• 3 ay süren anket çalışması 

 

• Katılımcıların grip aşısı olup olmamalarına göre şekillenen 12 
soru 

 

 

 

 

 

 



Daha önce hiç influenza aşısı oldunuz mu? 

 

 



Bu yıl influenza aşısı oldunuz mu? 

 

 



Size influenza aşısı olmanız önerildi mi? 

 

 



Neden grip aşısı olmadınız  ? 

 

 



İnfluenza aşısı ücretsiz olsaydı, aşı olur muydunuz ? 

 

 



İleride influenza aşısı olmayı düşünüyor musunuz? 

 



ANALİZ 

Tıp öğrencilerinin grip hastalığına gerekli hassasiyeti 

göstermediği ve aşıya endişeli yaklaştıkları gözlemlenmiştir. 

Bilinçlendirme çalışmalarının tıp öğrencilerini kapsaması önem 

arz etmektedir. 
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