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Amaç: Bu çalışma bir sağlık ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebekleri olan annelerin bebeklerini em-
zirme durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ankara il merkezinde bir sağlık ocağı bölgesinde yapılan kesitsel tipteki ça-
lışmamızın evrenini; 1 Ocak 2006–31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğan 122 bebek ve anneleri 
oluşturmuş olup 121 anneye (%99,2) ulaşılmıştır. Hazırlanan anket formları ebe ve hemşireler tara-
fından annelerle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. 

Bulgular: Annelerin %60,4’ü 20-29 yaşları arasında ve %40,5’i ilkokul mezunudur. Bebekle-
rin %83,5’i istenen ve %52,9’u kız bebektir. Annelerin tümü, bebeklerini bir süre emzirmiş olup, 
%88,4’ü emzirmeyi hâlen sürdürmektedir. Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeklerini emzir-
meye başlayan anneler, ilk bir saatten sonra emzirmeye başlayan annelerden daha fazla emzirme-
yi sürdürmektedir. Annelerin %70,2’si bebeklerine uygun zamanda ek gıdaya başlamıştır. Öğrenim 
durumu ilkokul ve altı olan annelerin, ortaokul ve üstü olan annelerden; evine giren aylık geliri 
1000 YTL’den az olan annelerin aylık geliri 1000 YTL ve üzeri olan annelerden daha uygun zaman-
da ek gıdaya başladıkları görülmüştür. 

Tartışma: Öğrenim ve gelir durumu yüksek olan annelerin uygun olmayan zamanda ek gıdaya 
başlama davranışlarının nedenlerinin araştırılması ve buna yönelik eğitim verilmesi, ayrıca emzir-
meyi sürdürme konusunda tüm annelerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Bebek, Sağlık Ocağı

Aim: The study was conducted to identify breastfeeding status and effecting factors of mothers 
have 0-11 month’s babies at a Health Centre Area 

Materials and Method: The cross sectional study was conducted at Health Centre Area in Ankara 
city centre. The target population of this study has been constituted 122 mothers that their ba-
bies were born 1 January 2006-31 December 2006 and have been reached 121 mothers (99.2%). 
Prepared questionnaire forms have been filled by nurses using face-to-face interview method 
with mothers. 

Results: Sixty percent of mothers were between 20-29 ages and 40.5 percent graduated from the 
primary school. Eighty four percent of babies were desired and 52.9 percent girl. All mothers bre-
astfed their babies sometime and 88.5 percent of mothers continue to breastfeed their babies. 
Mothers started to breastfeeding within first hour after delivery have been continuing to breast-
feeding more than mothers started to breastfeeding after first hour. Seventy percent of mothers 
initiated to supplementary food at appropriate time. Mothers graduated from the primary school 
and below than the secondary school and above and monthly income was less than 1000 Turkish 
Liras than more than 1000 Turkish Liras initiated to supplementary food at more appropriate time. 

Conclusion: Necessity of researching of the causes of behavior of mothers have high level of edu-
cation and income that initiate to supplementary food at inappropriate time and giving educa-
tion according to this and also giving more knowledge to mothers about continue to breastfeed 
and don’t give feeding bottle and pacifier have been thought. 

Key Words: Breastfeeding, Baby, Health Centre



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2)

62 Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler 

Hayatın ilk birkaç yılı, sağlıklı yaşamın 
temellerinin atıldığı çok önemli bir 
dönemdir. Bu kritik dönemde ço-
cuğun dolayısıyla yarının büyüğü-
nün yaşaması ve sağlıklı gelişmesi 
için bazı biyolojik ve psikososyal 
gereksinimleri karşılanmalıdır. 
Anne sütü çocuğun tüm bu gerek-
sinimlerini karşılayan en uygun 
besindir(1). 

Doğumu izleyen ilk altı ay içinde 
yalnızca anne sütüyle beslenme-
si bebeğin; bağışıklık sistemini 
uyarmakta, aşılara daha iyi yanıt 
verilmesine yardımcı olmakta ve 
gelişmekte olan ülkelerde be-
bek ölümlerinin iki ana nedeni 
olan ishal ve solunum yolu en-
feksiyonlarına karşı korunma 
sağlamaktadır(2). Bu nedenlere 
de dayanarak Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) ilk 6 ay sadece anne 
sütünü önermektedir(3). Bebek 
mamaları ise, özellikle sağlığa uy-
gun olmayan koşullarda, yüksek 
enfeksiyon riski taşımakta, hatta 
öldürücü bile olmaktadır. Bütün 
bunlara karşın gelişmekte olan ül-
kelerde bebeklerin yalnızca üçte 
birinden biraz fazlası doğumu 
izleyen ilk altı ay içinde yalnız-
ca anne sütüyle beslenmektedir 
(2). Altıncı ayda uygun ve yeterli 
ek gıdaya başlamak, birlikte anne 
sütüne devam etmek; altı ayından 
sonra çocuk için önemli bir besin, 
sıvı ve immünolojik koruma kay-
nağı olması açısından önemlidir 
(3, 4). Kırılmaz ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmada da 5-12 ay 
anne sütü alan çocuklarda daha 
az süre anne sütü alan çocuklara 
göre sekretuar otitis media daha 
az sıklıkta görülmektedir(5).Ya-
pılan çalışma ve sistematik derle-
meleri özetleyen bir çalışmada ilk 
5 ay bebeklerin %90’nın sadece 
anne sütü alması ve %99’unun 
12. aya kadar emzirilmeye devam 
edilmesi durumunda dünyada 5 
yaş altı çocuk ölümlerinin %13 
azalacağı tahmin edilmektedir(6). 
Innocenti Deklerasyonu’nda be-

bekleri emzirmeye iki yaş veya üs-
tüne kadar devam edilmesi öneril-
mektedir (7). Biberonla beslenen 
bebeklerde orta kulak iltihabı, is-
halli hastalıklar ve solunum yolu 
enfeksiyonları daha sık görülmek-
tedir (8,9,10). Biberon kullanımı 
ise çocuk hangi yaşta olursa olsun 
önerilmemektedir(11).

Bu çalışma Ankara il merkezindeki 
Park Sağlık Ocağı bölgesinde 0-11 
aylık bebekleri olan annelerin be-
beklerini emzirme durumları ve 
etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Kesitsel tipteki bu çalışma, Ankara’da 
Park Sağlık Ocağı bölgesinde ya-
pılmıştır. Çalışmamızın evrenini; 
1 Ocak 2006–31 Aralık 2006 tarih-
leri arasında doğan 122 bebek ve 
anneleri oluşturmaktadır. Araştır-
ma sırasında 121 anneye (%99,2) 
ulaşılmıştır. Araştırma 15 Ocak-15 
Şubat 2007 tarihleri arasında yü-
rütülmüş olup bölge ebe ve hem-
şireleri tarafından annelerle yüz 
yüze görüşülerek anket formları 
doldurulmuştur. Anket sonuçları 
SPSS veri tabanında sayı ve yüzde 
ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Annelerin %60,4’ü 20-29 yaşları ara-
sında, %40,5’i ilkokul mezunu ve 
%81,8’i ev hanımıdır. Araştırma 
grubunda akraba evliliği yapanla-
rın oranı %13,2’dir. Ailelerin sosyal 
güvenlik kurumlarına bakıldığın-
da çoğunluğu %49,6 ile SSK’lılar 
oluşturmakta iken, %11,6’sının 
herhangi bir sosyal güvencesi yok-
tur. Ailelerin ortalama aylık geliri 
864,1±56,5 Yeni Türk Lirası’dır 
(YTL). Ailelerin %45,5’i gecekon-
duda yaşamaktadır. Çekirdek aile 
tipinde olanların oranı %77,7’dir. 
Ortalama çocuk sayısı 1,9±1,4’tür 
(alt ve üst değer: 1–13). Bebekle-
rin %83,5’i istenen, %42,1’i ilk ve 

%52,9’u kız bebektir. Annelerin 
%19,0’u sigara içmekte, %13,2’si 
bırakmış ve %67,8’i hiç içmemiş-
tir. Annelerin hiçbiri alkol kullan-
mıyor olup %16,7’si sadece dene-
diğini belirtmiştir.

Annelerin tümü bebeklerini bir süre 
emzirmiş olup, %88,4’ü emzirme-
ye devam etmektedir. Emzirme 
oranları altı aydan küçük bebekler-
de %95,5 iken, 6-8 aylık olanlarda 
%80,0 ve 9-11 aylıklarda %79,3’tür. 
Bebeğini emzirmediğini ifade 
eden 14 annenin ortalama emzir-
me süresi 4,0±2,3 aydır. Annelerin 
emzirmeme nedenlerine baktığı-
mızda yedi anne bebeğin emme-
yi reddettiğini, beş anne sütünün 
kesildiğini, bir anne gebe olduğu 
için emzirmediğini ve 1 anne de 
gribal enfeksiyon nedeniyle emzir-
meyi kestiğini belirtmiştir. Tablo 1, 
emzirmeyi sürdürme durumu ile 
anne yaşı, öğrenimi, aile ve konut 
tipi, gelir durumu, ilk bebek olma, 
bebeğin cinsiyeti, istenilen bebek 
olma, gebelikte problem olma 
durumu ve annenin sigara içme 
durumu değişkenlerine göre deği-
şimi göstermiştir. Doğumdan son-
ra ilk bir saat içinde bebeğini em-
zirmeye başlayan annelerin daha 
büyük bir yüzdesi (%92,4) , ilk bir 
saatten sonra emzirmeye başlayan 
annelerden (%75,9) bebeklerini 
daha uzun süre emzirmektedir.

Tablo 2’de de görüldüğü gibi anne 
sütü alan bebeklerin %16,8’i ishal 
geçirmiş iken anne sütü almayan-
larda bu oran %42,9’dur. 

Doğumların %95,9’u kamu sağlık 
kuruluşunda yapılmıştır. Doğum-
ların %55,4’ü normal doğumdur. 
Annelerin % 76’sı doğumdan son-
raki ilk bir saat içinde bebeklerini 
emzirmeye başlamıştır. Tablo 3’te 
emzirmeye başlama zamanı ile an-
nenin yaşı, öğrenimi, ailenin gelir 
durumu, doğumun şekli, bebeğin 
cinsiyeti, ilk bebek olma, istenilen 
bebek olma ve gebelikte problem 
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olma durumu dağılımı gösteril-
miştir. Yaşı 29 ve altı olan anneler 
(%80,5), 30 yaş ve üzeri olan anne-
lerden (%68,2); aynı şekilde gebe-
likte problem yaşamayan anneler 
(%77,8) yaşayanlara göre (%68,2) 
daha çok oranda bebeklerini ilk 
bir saat içinde emzirmeye başla-
maktadırlar. 

Annelerin bebeklerini emzirme ara-
lığına bakıldığında; %50,4 anne 
bebeğini her ağladığında, %43,8 
anne sık sık (günde ≥6 kez) ve 
%5,8 anne ise seyrek (günde <6 
kez) emzirdiğini belirtmiştir. An-
nelerin %39,7’si bebeklerine em-
zik ve %44,6’sı biberon vermek-
tedir. Emzik ve biberon kullanma 
durumları kesitsel olarak anket 
yapıldığında kullanıyor olma du-
rumlarına göre sorulmuştur. Tab-
lo 4’te biberon verme ile annenin 
yaşı, öğrenimi, ailenin ve konutun 
tipi, geliri, doğumun şekli, bebe-
ğin cinsiyeti, ilk bebek, istenilen 
bebek ve gebelikte problem varlığı 
değerlendirilmiştir. Emzirmeye ilk 
bir saat içinde başlayan annelerin 
(%39,1) ilk bir saatten sonra başla-
yan annelere göre (%62,1); gebe-
likte problem yaşamayan anneler 
(%40,4) yaşayanlara göre (%63,6) 
daha az biberon kullanmaktadır. 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi bibe-
ronla beslenmeyen bebekler-
de (%100,0), beslenenlere göre 
(%74,1) emzirme daha fazla sür-
dürülmektedir. 

Çalışmada ek gıdaya başlamada doğ-
ru zaman olarak 6 aydan küçük 
bebeklerin sadece anne sütü al-
ması ve 6-11 aylık bebeklerinde 
ek gıdaya 6. ayda başlaması olarak 
alınmıştır. Annelerin ek gıdaya be-
beğin ayına uygun zamanda baş-
layıp başlamadığına bakıldığında; 
85 (%70,2) annenin doğru zaman-
da başladığı görülmüştür. Anne-
lerin %26,4’ü ek gıdaya bebekleri 
6 aylık olmadan önce (ortalama 
3,1±1,9) başlamıştır. Ek gıdaya 

Tablo 1: Annelerin Bebeklerini Emzirme Durumunun Çeşitli Değişkenlere Göre

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)

Annenin Bu Bebe i Emzirme Durumu De i kenler 
Emziriyor Emzirmiyor Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Anne Ya     

  69 (89,6)    8 (10,4)   77 (63,6) ≤29 Yaş 
≥30 Yaş   38 (86,4)    6 (13,6)   44 (36,4) 
Annenin Ö renim Durumu  
İlkokul ve alt   48 (92,3)    4 (7,7)   52 (43,0) 
Ortaokul ve üstü   59 (85,5)   10 (14,5)   69 (57,0) 
Aile Tipi  
Çekirdek aile 

82 (87,2) 
12 

(12,8) 
94 (77,7) 

Geniş aile 25 (92,6) 2 (7,4) 27 (22,3) 
Konut Tipi  
Gecekondu 51 (92,7) 4 (7,3) 55 (45,5) 
Apartman dairesi 

56 (84,8) 
10 

(15,2) 
66 (54,5) 

Gelir Grubu  
<1000 YTL 72 (91,1)    7 (8,9) 79 (65,3) 
≥1000 YTL 35 (83,3)  7 (16,7) 42 (34,7) 
Bebe in Cinsiyeti  

55 (85,9) 9 (14,1) 64 (52,9) Kz 
Erkek 52 (91,2) 5 (8,8) 57 (47,1) 
Bebe in lk Bebek Olma Durumu  
İlk bebek 43 (84,3)   8 (15,7) 51 (42,1) 
İlk bebek değil 64 (91,4) 6 (8,6) 70 (57,9) 
stenen Bebek Olma Durumu  

Evet 89 (88,1) 12 (11,9) 101 (83,4) 
Hayr 18 (90,0)  2 (10,0) 20 (16,6) 
Emzirmeye Ba lama Zaman  
İlk bir saat içinde 85 (92,4) 7 (7,6) 92 (76,0) 
İlk bir saatten sonra 22 (75,9)  7 (24,1) 29 (24,0) 
Gebelikte Problem Olma Durumu  
Evet 21 (95,5) 1 (4,5) 22 (18,2) 
Hayr 86 (86,9) 13 (13,1) 99 (81,8) 
Annenin Sigara çme Durumu  
Halen içiyor veya içip brakmş 31 (79,5)   8 (20,5) 39 (32,2) 
Hiç içmemiş 76 (92,7) 6 (7,3) 82 (67,8) 
Annenin Alkol Alma Durumu  
Sadece denedim 7 (53,8)   6 (46,2) 13 (10,7) 
Hiç içmedim 100 (92,6) 8 (7,4) 108 (89,3) 
TOPLAM 107 (88,4) 14 (11,6) 121 (100) 

 

Bebe in shal Geçirme Durumu 
Evet Hayr Toplam 

Annenin Bu Bebe i 
Emzirme Durumu 

n (%) n (%) n (%)* 
Emziriyor 18 (16,8) 89 (83,2) 107 (88,4) 
Emzirmiyor  6 (42,9)  8 (57,1)   14 (11,6) 
Toplam 24 (19,8) 97 (80,2) 121 (100,0) 

Bebe in Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçirme Durumu  
Evet Hayr Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Emziriyor 36 (33,6) 71 (66,4)  107 (88,4) 
Emzirmiyor   5 (35,7)   9 (64,3)   14 (11,6) 
Toplam 41 (33,9) 80 (66,1)  121 (100,0) 

Bebe in Orta Kulak Enfeksiyonu Geçirme Durumu  
Evet Hayr Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Emziriyor 10 (9,3) 97 (90,7) 107 (88,4) 
Emzirmiyor   0 (0,0) 14 (100,0)   14 (11,6) 
Toplam 10 (8,3) 111 (91,7) 121 (100,0) 

 

Tablo 2: Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Enfeksiyon Geçirme Durumunun Emzirilme 
Durumuna Göre Dağılımı

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)
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başlayan anneler bebekleri ortala-
ma 4,8±2,0 aylık (alt ve üst değer: 
1–9 ay) iken ek gıdaya başladıkları 
görülmüştür. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi çalışma-
mızda ek gıdaya uygun zamanda 
başlama durumu ile annenin yaşı, 
ailenin ve konutun tipi, bebeğin 
cinsiyeti, ilk bebek olma durumu, 
istenilen bebek olma durumu, ge-
belikte problem olma durumu ve 
annenin sigara içme durumuna 
bakılmıştır. İlkokul ve altı öğrenim 
almış olan annelerin (%80,8) orta-
okul ve üstü öğrenim almış anne-
lerden (%62,3), aylık geliri 1000 
YTL’den az olan annelerin (%79,7) 
aylık geliri 1000 YTL ve daha fazla 
olan annelerden (%52,4) daha uy-
gun zamanda ek gıdaya başladıkla-
rı görülmüştür.

Annelere emzirmenin bebeğe yararı 
olup olmadığı sorulduğunda; 119 
anne (%98,3) yararının olduğunu, 
bir anne (%0,8) yararının olmadı-
ğını ve yine bir anne (%0,8) yara-
rını bilmediğini belirtmiştir. Anne-
lere emzirmenin bebeğe yararların 
ne olduğu sorulduğunda; en çok 
hastalıklara karşı koruduğu ve sağ-
lıklı olmasını sağladığı cevapları 
alınmıştır. Annelere emzirmenin 
kendilerine yararı olup olmadığı 
sorulduğunda; 86 anne (%71,1) 
yararının olduğunu, sekiz anne 
(%6,6) yararının olmadığını ve 
yine 27 anne (%22,3) bilmediğini 
belirtmiştir. Annelere yararların 
ne olduğu sorulduğunda; en çok 
meme kanserine karşı koruduğu 
ve anne ile bebek arasındaki tema-
sın arttığı belirtilmiştir (Tablo7).

Tartışma 

Çalışmaya katılan annelere baktığı-
mızda, %40,5 ile ilkokul mezunla-
rı çoğunluğu oluşturmaktaydı. Ün-
sal ve arkadaşlarının İzmir ilinde 
bir eğitim hastanesine başvuran 
6-24 aylık çocukları olan anneler-
de yaptığı çalışmada da annelerin 

Emzirmeye Ba lama Zaman  
De i kenler 

 
İlk bir saat 
içinde  

İlk bir saatten 
sonra 

Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Anne Ya     
≤29 yaş 62 (80,5) 15 (19,5) 77 (63,6) 
≥30 yaş 30 (68,2) 14 (31,8) 44 (36,4) 
Annenin Ö renim Durumu  
İlkokul ve alt 41 (78,8) 11 (21,2) 52 (43,0) 
Ortaokul ve üstü 51 (73,9) 18 (26,1) 69 (57,0) 
Gelir Grubu  
<1000 YTL 62 (78,5) 17 (21,5) 79 (65,3) 
≥1000 YTL 30 (71,4) 12 (28,6) 42 (34,7) 
Do um ekli  
Normal doğum 49 (73,1) 18 (26,9) 67 (55,4) 
Sezaryen 43 (79,6) 11 (20,4) 54 (44,6) 
Bebe in Cinsiyeti  
Kz 50 (78,1) 14(21,9) 64 (52,9) 
Erkek 42 (73,7) 15 (26,3) 57 (47,1) 
  
Bebe in lk Bebek Olma Durumu  
İlk bebek 39 (76,5) 12 (23,5) 51 (42,1) 
İlk bebek değil 53 (75,7) 17 (24,3) 70 (57,9) 
  
stenen Bebek Olma Durumu  

Evet 77 (76,2) 24 (23,8) 101 (83,4) 
Hayr 15 (75,0)   5 (25,0) 20 (16,6) 
Gebelikte Problem Olma Durumu  
Evet 15 (68,2)   7 (31,8) 22 (18,2) 
Hayr 77 (77,8) 22 (22,2) 99 (81,8) 
TOPLAM 92 (76,0) 29 (24,0) 121 (100,0) 

 

Tablo 3: Annelerin Bebeklerini Emzirmeye Başlama Zamanının Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı 

Tablo 4: Annelerin Bebeğine Biberon Verme Durumunun Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı 

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)

Bebe e Biberon Verme Durumu De i kenler 
Veriyor  Vermiyor Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Anne Ya     
≤29 yaş 35 (45,5) 42 (54,5) 77 (63,6) 
≥30 yaş 19 (43,2) 25 (56,8) 44 (36,4) 
Annenin Ö renim Durumu  

22 (42,3) 30 (57,7) 52 (43,0) İlkokul ve alt 
Ortaokul ve üstü 32 (46,1) 37 (53,6) 69 (57,0) 
Aile Tipi  
Çekirdek aile 42 (44,7) 52 (55,3) 94 (77,7) 
Geniş aile 12 (44,4) 15 (55,6) 27 (22,3) 
Konut Tipi  
Gecekondu 24 (43,6) 31 (56,4) 55 (45,5) 
Apartman dairesi 30 (45,5) 36 (54,5) 66 (54,5) 
Gelir Grubu  
<1000 YTL 34 (43,0) 45 (57,0) 79 (65,3) 
≥1000 YTL 20 (47,6) 22 (52,4) 42 (34,7) 
  
Bebe in lk Bebek Olma Durumu  
İlk bebek 26 (50,1) 25 (49,9) 51 (42,1) 
İlk bebek değil 28 (40,0) 42 (60,0) 70 (57,9) 
stenen Bebek Olma Durumu  

Evet 46 (45,5) 55 (54,5) 101 (83,4) 
Hayr 8 (40,0) 12 (60,0) 20 (16,6) 
Emzirmeye Ba lama Zaman  
İlk bir saat içinde 36 (39,1) 56 (60,9) 92 (76,0) 
İlk bir saatten sonra 18 (62,1) 11 (37,9) 29 (24,0) 
Gebelikte Problem Olma Durumu  
Evet 14 (63,6)   8 (36,4) 22 (18,2) 
Hayr 40 (40,4) 59 (59,6) 99 (81,8) 
TOPLAM 54 (44,6) 67 (55,4) 121 (100,0) 

 



Journal of Ankara University Faculty of Medicine 2008, 61(2)

65Ayşe  Yıldız,  Emine  Baran, Recep  Akdur, Esin  Ocaktan, Oya  Kanyılmaz

%53,9’unun ilkokul mezunu oldu-
ğu görülmüştür ki bu bizim çalış-
mamızdan daha düşük öğrenim 
durumu demektir(12). 

Annelerin %49,6 ile çoğunluğun 
SSK’lı olduğu, %11,6’sının ise 
herhangi bir sosyal güvencesi ol-
madığı görülmüştür. Tunçel ve 
arkadaşlarının Samsun ilinde üni-
versite hastanesine başvuran 0-24 
aylık çocukları olan annelerde 
yaptığı çalışmada ise annelerin 
%2,9’unun herhangi bir sosyal gü-
vencesi yoktur(13). Çalışmamızda 
bu oran daha fazla yüksektir. 

Kapsamdaki doğumların %44,6’sı se-
zaryen olup bu oran Türkiye Nü-
fus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 
2003’teki sezaryen oranının (%21) 
iki katından fazladır(14). Vançelik 
ve arkadaşlarının Erzurum ili Oltu 
ilçesi merkez sağlık ocağı bölge-
sinde 0-24 aylık çocuğu olan an-
nelerde yaptığı çalışmada da TNSA 
2003 verilerine benzer şekilde se-
zaryen oranı %21,1’dir(15).

Emzirme Türkiye’de oldukça yay-
gındır, TNSA 2003 verilerine göre 
tüm çocukların %97’si bir süre 
emzirilmiştir(11). Deveci ve arka-
daşlarının Manisa il merkezinde 
kentsel ve yarı kentsel iki sağlık 
ocağı bölgesinde 0-24 aylık çocuğu 
olan annelerde yaptığı çalışmada 
bebeklerin %97,4’üne anne sütü 
verilmiştir(16). Yaptığımız çalışma-
da daha yüksek oranda, annelerin 
tümü bebeklerini bir süre emzir-
miş olup, %88,4’ü de bebeklerini 
emzirmeyi sürdürmektedir. 

Emzirilmeme oranları altı aydan kü-
çük bebeklerde %4,5 iken, 6-8 ay-
lık olanlarda %20,0 ve 9-11 aylık-
larda %20,7’dir. Bu oranlar TNSA 
2003’teki <6 aylıklardaki emziril-
meme oranı olan %7,9 ve 6-9 aylık-
lardaki %23,4’ten daha düşüktür.

Türkiye’de TNSA 2003 verilerine göre 
emzirilen çocukların sadece  %54’ü 

Bebe in shal Geçirme Durumu Bebe e Biberon Verme 
Durumu Evet Hayr Toplam 
 n (%) n (%) n (%)* 
Veriyor 15 (27,8) 39 (72,2)   54 (44,6) 
Vermiyor   9 (13,4) 58 (86,6)   67 (55,4) 
Toplam 24 (19,8) 97 (80,2) 121 (100,0) 

Bebe in Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçirme Durumu  
Evet Hayr Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Veriyor 21 (38,9) 33 (61,1)   54 (44,6) 
Vermiyor 20 (29,9) 47 (70,1)   67 (55,4) 
Toplam 41 (33,9) 80 (66,1) 121 (100,0) 

Bebe in Orta Kulak Enfeksiyonu Geçirme Durumu  
Evet Hayr Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Veriyor   6 (11,1) 48 (88,9)   54 (44,6) 
Vermiyor   4 (6,0) 63 (94,0)   67 (55,4) 
Toplam 10 (8,3) 111 (91,7) 121 (100,0) 

Annenin Bu Bebe i Emzirme Durumu  
Emziriyor Emzirmiyor Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Veriyor  40 (74,1) 14 (25,9)   54 (44,6) 
Vermiyor  67 (100,0)  0 (0,0)   67 (55,4) 
Toplam 107 (88,4) 14(11,6) 121 (100,0)  

 

Ek Gdaya Uygun Zamanda Ba lama Durumu  
De i kenler 
 

Uygun 
zamanda  

Uygun 
zamanda değil 

Toplam 

 n (%) n (%) n (%)* 
Anne Ya     
≤29 yaş 57 (74,0) 20 (26,0) 77 (63,6) 
≥30 yaş 28 (63,6) 16 (36,4) 44 (36,4) 
Annenin Ö renim Durumu  
İlkokul ve alt 42 (80,8) 10 (19,2) 52 (43,0) 
Ortaokul ve üstü 43 (62,3) 26 (37,7) 69 (57,0) 
Aile Tipi  
Çekirdek aile 64 (68,1) 30 (31,9) 94 (77,7) 
Geniş aile 21 (77,8) 6 (22,2) 27 (22,3) 
Konut Tipi  
Gecekondu 44 (80,0) 11 (20,0) 55 (45,5) 
Apartman dairesi 41 (62,1) 25 (37,9) 66 (54,5) 
Gelir Grubu  
<1000 YTL 63 (79,7) 16 (20,3) 79 (65,3) 
≥1001 YTL 22 (52,4) 20 (47,6) 42 (34,7) 
Bebe in Cinsiyeti  
Kz 45 (70,3) 19 (29,7) 64 (52,9) 
Erkek 40 (70,2) 17 (29,8) 57 (47,1) 
Bebe in lk Bebek Olma Durumu  
İlk bebek 35 (68,6) 16 (31,4) 51 (42,1) 
İlk bebek değil 50 (71,4) 20 (28,6) 70 (57,9) 
stenen Bebek Olma Durumu  

Evet 71 (70,3) 30 (29,7) 101 (83,4) 
Hayr 14 (70,0) 6 (30,0) 20 (16,6) 
Gebelikte Problem Olma Durumu  
Evet 14 (63,6) 8 (36,4) 22 (18,2) 
Hayr 71 (71,7) 28 (28,3) 99 (81,8) 
Annenin Sigara çme Durumu  
Halen içiyor veya içip brakmş 24 (61,5) 15 (38,5) 39(32,2) 
Hiç içmemiş 61 (74,4) 21 (25,6) 82 (67,8) 
  
Annenin Alkol Alma Durumu  
Sadece denedim 5 (38,5) 8 (61,5) 13 (10,7) 
Hiç içmedim 80 (74,1) 28 (25,9) 108 (89,3) 
TOPLAM 85 (70,2) 36 (29,8) 121 (100,0) 

 

Tablo 6: Ek Gıdaya Uygun Zamanda Başlama Durumunun Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı

Tablo 5: Bebeğin Enfeksiyon Geçirme ve Emzirilme Durumunun Annenin Biberon Verme Du-
rumuna Göre Dağılımı

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)

* Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.)
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doğumdan sonraki bir saat için-
de emzirilmeye başlanmıştır(11). 
Tunçel ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada ise bir süre emzirilen 
%93,2 bebeğin, %68,5’inin do-
ğumdan sonraki ilk bir saat içinde 
emzirildiği saptanmıştır(13). Ün-
sal ve arkadaşlarının yaptığı çalış-
maya katılan annelerin %71,8’inin 
bebeklerini doğumdan sonra ilk 
bir saat içerisinde emzirdikleri ve 
bu emzirmeye başlama zamanının 
ilk altı ay sadece anne sütü ile bes-
lenmeye olumlu etkisinin belirgin 
olduğu görülmüştür(11). Çalışma-
mızda annelerin % 76’sı doğum-
dan sonraki ilk bir saat içinde be-
beklerini emzirmeye başlamıştır 
ki, bu oran diğer çalışmalardan 
daha yüksektir. Ayrıca doğumdan 
sonra ilk bir saat içinde bebeğini 
emzirmeye başlayan annelerin ilk 
bir saatten sonra emzirmeye başla-

yan annelerden daha çok bebekle-
rini emzirmeyi sürdürdüğü görül-
müştür. 

TNSA 2003’te altı aylıktan küçük ço-
cukların yüzde 91’i araştırmadan 
önceki 24 saat içinde 6 kez veya 
daha fazla emzirilmiştir(11). Yaptı-
ğımız çalışmada da benzer şekilde 
6 aylıktan küçük bebekleri olan 
annelerin emzirme aralığına ba-
kıldığında; %53,7 anne bebeği her 
ağladığında, %41,8 anne sık sık 
(günde ≥6 kez) ve  %4,5 anne ise 
seyrek (günde <6 kez) bebeğini 
emzirdiğini belirtmiştir. 

Ünsal ve arkadaşlarının yaptığı çalış-
mada ek gıdaya başlanmış %66.1 
çocuğun ortalama ek gıdaya baş-
lama zamanı 2,04±2,04 ay olup, 
%49,4 çocuğa 4 aydan önce, %15,1 
çocuğa 4-6 ay arası, %1,6 çocuğa 

da 6 aydan sonra ek gıda başlandı-
ğı saptanmıştır(12). Çalışmamızda 
annelerin ek gıdaya bebeğin ayına 
uygun zamanda başlayıp başlama-
dığına bakıldığında; %70,2 anne-
nin doğru zamanda başladığı gö-
rülmüştür. Annelerin %26,4’ü ek 
gıdaya bebekleri 6 aylık olmadan 
önce başlamıştır ki bu oran Ünsal 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışma-
dan daha düşüktür. Ayrıca anneler 
bebekleri ortalama 4,8±2,0 (alt ve 
üst değer: 1–9 ay) aylık iken ek gı-
daya başlamışlardır. İlkokul ve altı 
öğrenim almış olan anneler orta-
okul ve üstü öğrenim almış anne-
lerden ve evine giren aylık geliri 
1000 YTL’den az olan anneler ay-
lık geliri 1000 YTL ve daha fazla 
olan annelerden daha fazla uygun 
zamanda ek gıdaya başladıkları gö-
rülmüştür.

Annelerin %39,7’si bebeklerine em-
zik ve %44,6’ı biberon vermekte 
olup biberonla beslenen bebek-
lerde emzirme daha az sürdürül-
mekteydi. Benzer şekilde Ünsal ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
annelerin %63,5’inin anne sütü 
verdikleri dönemde bebeklerinde 
emzik veya biberon kullandığı ve 
bu annelerin bebeklerinin ilk altı 
ay sadece anne sütü ile beslenme 
yüzdeleri anlamlı derecede dü-
şük bulunduğu görülmüştür12. 
Vançelik ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada emzik veya biberon kul-
lanma oranı %61,8 iken Deveci ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
ise bizim çalışmamıza benzer şekil-
de annelerin %44,0’si bebeklerine 
emzik ve %39,6’ı biberon vermek-
tedir (15,16). 

Çalışmamızda %19,0 anne halen si-
gara içmektedir. Benzer şekilde, 
Deveci ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada iki sağlık ocağı bölgesin-
de benzer şekilde annelerin %19,2 
ve %15,7 oranında sigara içtiği 
saptanmıştır(16). 

Annelerin tamamının bebeklerini bir 

Emzirmenin Bebe e Yararlar Anne Says¤ Yüzde* 
Hastalklara karş koruyor 52 43,7 
Sağlkl olmasn sağlyor 44 37,0 
Bağşklk sistemini güçlendiriyor 20 16,8 
Daha iyi gelişmesini sağlyor 17 14,3 
Bütün besinleri alyor 11  9,2 
Kemik gelişimini sağlyor 9  7,6 
Çok faydal 8  6,7 
Daha temiz 8  6,7 
Zihinsel gelişimini sağlyor 8  6,7 
Kabzlk yapmyor 4  3,4 
Uyumas daha rahat oluyor 1  0,8 
Sakinleştiriyor 1  0,8 
Hepsinden daha iyi 1  0,8 
 
Emzirmenin Anneye Yararlar Anne Says¤ Yüzde** 
Meme kanserine karş koruyor 40 46,5 
Anne ve bebek arasndaki temas artyor 36 41,9 
Kilo vermemi sağlyor 15 17,4 
Hazrlamas kolay 15 17,4 
Ekonomik 12 14,0 
Göğüslerim rahatlyor 11 12,8 
Psikolojik doyum sağlyor 5  5,8 
Daha sağlkl olmam sağlyor 4  4,7 
Uterusun normale dönmesini sağlyor 4  4,7 
Kilo aldryor 3  3,5 
Mamaya gerek kalmyor 2  2,3 
Hormonlar düzene sokuyor 1  1,2 
Bebek susuyor, ağlamyor 1  1,2 
Gebelikten koruyor 1  1,2 
Kadn hastalklarndan koruyor 1  1,2 
Uterus kanserinden koruyor 1  1,2 
Dinlenecek zamanm oluyor 1  1,2 
¤ Birden fazla cevap verilmi tir. 
* Yüzdeler 119 anne üzerinden yaplm tr. 
** Yüzdeler 86 anne üzerinden yaplm tr. 

 

Tablo 7:  Emzirmenin Bebeğe Ve Anneye Yararları

¤ Birden fazla cevap verilmiştir.
* Yüzdeler 119 anne üzerinden yapılmıştır.
** Yüzdeler 86 anne üzerinden yapılmıştır.
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süre emzirmiş olması, ilk bir saat 
içinde emzirmeye başlama oranın 
yüksek olması ile ayına göre em-
zirilmeyen bebek oranının düşük 
olması olumlu bir durumdur. Bu 
durum bölgemizde bu hizmetlerin 
Halk Sağlığı Hemşire ve Ebeleri 
tarafından iyi bir şekilde verilmiş 
olmasıyla açıklanabilir.

Çalışmamızda hiç alkol almamış an-
nelerin alkolü deneyen anneler-
den daha fazla bebeklerini emzir-
meyi sürdürdüğü ve daha uygun 
zamanda ek gıdaya başladıkları 
görülmüştür. Çalışmamızda ayrı-

ca, sadece alkolü deneyen anne-
lerin öğrenim ve gelir durumu-
nun hiç alkol almayan annelerden 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Alkolü denemek burada karıştı-
rıcı bir faktör gibi görülmektedir. 
Ayrıca öğrenim ve gelir durumu 
yüksek olan annelerin uygun za-
manda ek gıdaya başlamadıkları 
da görülmüştür. Bu durum “yanlış 
kültürlenme” olarak yorumlana-
bilir. Özellikle bu gruptaki anne-
lerin yanlış davranış nedenlerinin 
araştırılması ve buna yönelik eği-
tim verilmesi, ayrıca emzirmeyi 
sürdürme, biberon ve emzik ver-

meme konusunda tüm annelerin 
daha fazla bilgilendirilmesi gerek-
tiği düşünülmektedir. Buna yöne-
lik bireysel ve grup olarak eğitim-
ler verilebilir.

“Araştırmanın gerçekleştirilmesinde 
katkılarından dolayı AÜTF Halk 
Sağlığı AD Sorumlu Hemşiresi 
Nergiz Özköse başta olmak üze-
re hemşirelerimizden Nihal Balcı, 
Ziynet Dede, Derya Ortakçı, Sevim 
Tanrıöver, Yasemin Taş, Beyhan 
Uğur, Sohbet Yaman ve Sakine Şa-
hin ’e teşekkürlerimizi sunarız.”
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