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ÖNSÖZ 

Bu kitap, sağlık hizmeti veren profesyonellerin farklı alanlarda 

yaptığı akademik çalışmaları içermektedir. Oluşturulan bu kitabın 

amacı çalışmalardan elde edilen sonuçları bilim camiasına ve 

okuyuculara aktararak gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermek 

ve yeni düşüncelerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. 

Kitap içerisindeki bölümlerde farklı sağlık profesyonellerin kendi 

alanlarında yaptığı çalışmalara yer verilmiştir. Birinci bölümde, 

hemşirelik ve ebelik öğrencilerin uygulamada yaşadıkları anksiyete 

düzeyleri ve etkileyen faktörler incelenmiştir. İkinci bölümde, son 

yıllarda giderek ilginin arttığı merhamet konusunun hemşirelikteki 

öneminin açıklandığı bir çalışmaya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, 

insan hayatının başlangıç dönemi olan bebeklikte beslenmeye ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde, mülteci kadınların ruh 

sağlığını etkileyen faktörler incelenmiştir. Beşinci bölümde, emzirme 

inanç ve tutumlarındaki değişimlere geçmişten günümüze kadar olan 

değişimlerin incelendiği bir çalışma bulunmaktadır. 

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, 

kitabın sağlık alanına gönül vermiş öğrenci ve araştırmacılarla birlikte 

bu alana ilgi duyan herkese yararlı olmasını dilerim. 

Dr. Öğr Üyesi Tülay KARS FERTELLİ 
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GİRİŞ 

Sağlık eğitimi alan öğrencilerin eğitiminin amacı, öğrenciye 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutta temel bilgi, beceri ve tutumları 

kazandırmaktır. Bu nedenle de hemşirelik eğitim sistemi, klinik 

uygulama ve teorik bilgi olmak üzere farklı ve birbirini tamamlayan iki 

bölümden oluşmaktadır (Zengin, 2007; Chapman and Orb, 2001). 

Sağlık sektörü insana hizmet sunan bir alandır ve kendine özel 

risk faktörlerini kapsamaktadır. Yalnızca sağlık personelleri değil 

personelden eğitim, hizmet alan kişiler de en az sağlık personeli kadar 

risk altındadır (Soyer, 1988). 

 Sağlık çalışanların mesleki riskler ile karşılaşma olasılığı ve 

anksiyete yaşama durumları yaptığı işe ve çalıştığı birimlere göre 

farklılık sergilemektedir. Hemşirelerin ise, hastalarıyla daha fazla vakit 

geçirmeleri, bakımları için direkt temas halinde olmaları ve yoğun 

çalışma şartlarından dolayı sağlık risklerine anksiyeteye maruz kalma 

ihtimalleri diğer sağlık personellerinden daha yüksektir (Çalışkan ve 

Akdur, 2001; Parlar, 2008; Mollaoğlu ve ark., 2010). Günümüzde 

sağlık alanında çalışan personellerin koşulları zor olmasına rağmen, bir 

çalışan gibi değil, sanki kendisini her şey için feda etmesi gereken 

kişiler olarak görülmektedir. Sağlık personelleri de, aynı diğer bireyler 

gibi bir çalışandır ve onlar da çalışma hayatlarındaki karşılaştıkları 

hemen bütün problemlerle karşılaşmaktadır (Soyer, 1988). Sağlık 

çalışanların hastalarına kaliteli bir hizmet sunabilmesi için, öncelikle 

kendisinin sağlıklı olmasına ihtiyaç vardır. 

İş ortamından kaynaklanan stres, personelin iş yerindeki 

yetersizliğine, fiziksel ya da psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya 
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çıkan ve kişide gerilim yaratan durum olarak ifade edilmektedir. İş 

stresi çalışma ortamından kaynaklanan ve çalışanlar için potansiyel bir 

zorlanma durumu oluşturmaktadır. Stres çalışma ortamında kaçınılmaz 

bir durum olmakla beraber, sıklıkla yaşanması ve sürecin de uzun 

sürmesi halinde problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problem sağlık 

çalışanının bu sürece karşı göstermiş olduğu tutum ile doğru orantılıdır 

(Tel ve ark., 2003). 

Sağlık çalışanlarında görülen işle ilgili stres faktörlerini şu 

başlıklarla sıralayabiliriz; aşırı iş yükü, uzun süre ayakta çalışma, kısıtlı 

dinlenme aralığı, nöbetlerde uykusuz kalma, düzensiz beslenme 

sorunları, zaman baskısı, tedavi konusunda belirsizlik, fiziksel olarak 

kötü iş koşulları (yer, sıcaklık ve ışıklandırma gibi), işyerinde alt üst 

çatışması ve çalışma statüsündeki belirsizlikler, zor ya da karmaşık 

görevler, yönetimin personeline karşı olan tutumu, meslektaşlarıyla 

çatışma, güçsüzlük duygusu, kariyer engeli. Bu stres faktörleri 

hemşirelerin hem hastalara yönelik tedavi ve bakım kalitesini, hem de 

kendilerinin sağlık ve mutluluğunu ve işe uyumunu olumsuz 

etkilemektedir (Hersch ve ark., 2016; Matsuzaki ve ark., 2014; Sarıçam, 

2012; Lim ve ark., 2010A; Lim ve ark., 2010B; Ida ve ark., 2009; Hayes 

ve ark., 2006; McVicar, 2003; Yin ve Yang, 2002; Irvine ve Evans, 

1995). 

Literatür incelendiğinde; sağlık personelinde yoğun stres olduğu 

ve stresin benlik saygısında düşme, depresyon, bedensel yakınmalar, 

uyku bozuklukları ve tükenmeye yol açtığı görülmektedir. Sağlık 

personellerindeki bu negatif etkilenme hem bireysel, hem de örgütsel 

sonuçları beraberinde getirmektedir. Ayrıca verilen hasta bakım 
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hizmetlerinin kalitesinde düşmeye yol açmakta ve bu sebepten dolayı 

hastalar da etkilenmektedir. Sağlık personellerin en uygun hizmeti 

verebilmesi için öncelikle kendisinin sağlıklı olması gerekmektedir. 

Çünkü hastanedeki hastalar için bakımın çoğunu hemşireler 

sağlamaktadır ve hastanedeki bakımın kalitesi hastanın nasıl algıladığı, 

bakımın teknik niteliği kadar mühimdir (Simmons ve Nelson, 2001). 

Yapılan çalışmalarda, stresin öğrencinin başarısını olumsuz 

olarak etkilediği, stres düzeyi yüksek olan öğrencilerde akademik 

başarının düşük olduğu saptanmıştır. Stres öğrenci eğitiminde başarıyı 

azaltan önemli bir faktör olup öğrencinin beceri geliştirme ve klinik 

performansını olumsuz olarak etkilemektedir (Smith ve Yang, 2017; 

Mert, 2018; Altıok ve Üstün, 2013; Chapman and Orb, 2001). Bu 

nedenlerle geleceğin sağlık personeli olan öğrencilerin stres düzeylerini 

belirlemek ve çözümüne yönelik çalışmaların yapılması önemlidir. Bu 

araştırma; hemşirelik ve ebelik öğrencilerin uygulamaları sırasında 

yaşadıkları anksiyeteyi, etkileyen faktörleri saptamak ve önerilerde 

bulunmak amacıyla planlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Ekim-Kasım 2017’de Amasya Üniversitesi 

Sağlık Yüksekokulunun Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde 

uygulamalara daha çok çıkmış 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler (n=176 kişi) oluşturmuştur. Tüm öğrencilere ulaşılması 

planlanmış ve araştırmanın yapıldığı dönemde derslere aktif katılan 156 

öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için 09/10/2017 tarihli 

ve 2017/46 karar sayılı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
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Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul onayı ile 12/07/2017 tarihli ve 

16344 sayılı Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan kurum 

izni alınmıştır. 

Araştırmanın verilerine; bilgilendirilmiş onam formu, 

sosyodemografik özellikler, hastane çalışma ortamı kaynaklı risk ve 

tehlikeler algısı, sağlık durumları ve uygulamadaki çalışma şartlarını 

içeren sorular ile Beck Anksiyete Ölçeği sorularından oluşan anketin 

sınıf ortamında yaklaşık 20 dakika süre içinde direkt gözlem altında 

ulaşılmıştır. 

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Beck ve arkadaşları tarafından 

1988 yılında geliştirilen ölçek, anksiyete belirtilerinin sıklığının 

belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Beck ve ark., 1988). Ölçeğin 

ülkemizde geçerlilik güvenirlilik çalışması 1998 yılında Ulusoy ve 

arkadaşları tarafından yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirliği yapılan 

ölçeğin tüm sağlık personeli için Cronbach Alpha: 0.92 bulunmuştur. 

Bu çalışmada Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak 

bulunmuştur. BAÖ 21 maddeden oluşan ve her bir madde 0 ile 3 

arasında puanlanan likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 63’ tür. 8-15 puan ‘hafif düzeyde anksiyete’, 16-25 puan 

‘orta düzeyde anksiyete’, 26-63 puan ‘şiddetli düzeyde anksiyete’ 

şeklinde sınıflandırılmıştır (Ulusoy ve ark., 1998). BAÖ yüksek 

düzeyde geçerlilik göstererek anksiyete ile depresyonu birbirinden 

ayıracak şekilde hazırlanmış olan güvenilir bir ölçektir (Beck ve ark., 

1987; Beck ve ark., 1988). 

Verilerin analizinde frekans, ortalama, standart sapma,      t testi, 

Mann Whitney U testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve korelasyon testleri 
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kullanılmıştır. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak 

alınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %83.3’ü (130 kişi) 

kadın, %16.7’si (26 kişi) erkek olup yaş ortalamaları 21.00±1.95 

(Min:18, Max:31)’tir. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin BAÖ puan 

ortalamalarının dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin BAÖ puan ortalamalarının 
dağılımı 
 

 N Min. Max. Ortalama SD 

Beck Anksiyete Ölçeği 
(BAÖ) 

156 0 62 18.74 12.14 

           Min: Minimum, Max: Maksimum, SD: Standart Deviation  

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin BAÖ puan ortalaması 

18.74±12.14 ile orta düzeyde anksiyete yaşadığı bulunmuştur. 

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine göre 

BAÖ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin sosyodemografik 

özelliklerine göre BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

 
SED: Sosyo Ekonomik Durum; Ort: Ortalama; SD: Standart Deviation;  U: Mann 
Whitney U 

Sosyo ekonomik durum algılamaları düşük olan öğrencilerin orta 

ve yüksek olan öğrencilere göre BAÖ puan ortalamaları daha yüksek 

bulunmuştur (KW=7.49, p=0.02). Öğrencilerin yaşı, medeni durumu, 

eğitim düzeyi BAÖ puan ortalamalarını etkilemektedir (p>0.05). 

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin bölümlerine ve sınıf düzeylerine göre 

BAÖ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Ölçek Cinsiyet N Ort SD U p 
 

BAÖ 
Kadın 130 19.46 12.85  

1.66 
 

0.09 Erkek 26 15.15 6.80 
 Eğitim Düzeyi N Ort SD U p 

BAÖ 
Sağlık Meslek 
Lisesi 25 19.60 14.23  

0.38 
 

0.70 Lise  131 18.58 11.76 
 Medeni 

Durum N Ort SD U p 

BAÖ Evli 3 10.33 7.63  
132.0 

 
0.20 Bekar 153 18.90 12.17 

 Yaş N Ort SD U p 
BAÖ 18-24 yaş 150 19.04 12.25  

277.0 
 

0.11 25 yaş ve üzeri 6 11.33 5.75 
 SED 

Algılamaları 
N Ort SD KW p 

 Düşük 12 28.66 13.68   
BAÖ Orta 139 17.90 11.50 7.49 0.02 

 Yüksek 5 18.20 17.81   
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Tablo 3. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin bölümlerine ve sınıf 

düzeylerine göre BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

Min: Minimum; Max: Maksimum; Ort: Ortalama; SD: Standart Deviation; U: Mann 

Whitney U 

 

Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerin üçüncü sınıf 

öğrencilere göre BAÖ ortalaması daha yüksek saptanmıştır (U=239.0, 

p=0.05). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin uygulama yaptıkları 

kurumda çalışma durumlarına göre BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 
 

Ölçek Bölüm Sınıf N Min Max Ort SD t p 

BAÖ 

Hemşire 
3 

46 4 62 18.65 10.70 

0.73 0.46 

4 
55 0 49 16.96 12.19 

Bölüm Sınıf N Min Max Ort SD U p 

Ebe 

3 
36 2 46 18.11 12.44 

239.0 0.05 

4 
19 6 52 25.31 13.44 
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Tablo 4. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin uygulama yaptıkları 
kurumda çalışma durumlarına göre BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

 Ölçek 
Uygulama Yaptıkları 
Kurumda Çalışma 
Memnuniyeti 

N Ort SD t p 

BAÖ 
Memnunum 53 17.77 12.19 

-0.71 0.47 
Memnun değilim 103 19.24 12.15 

  Haftalık Uygulama        
 Saati N Ort SD KW p 

BAÖ 

 1-5 yıl arası 55 17.87 10.76 

0.39 0.82  6-10 yıl arası 92 19.54 13.25 

 11 ve üstü 9 15.88 7.45 

 Günlük Bakılan               
Hasta Sayısı N Ort SD KW p 

BAÖ 

2-9 hasta 64 19.23 10.98 

1.00 0.80 
10-14 hasta 41 18.24 12.99 

15-19 hasta 26 17.57 12.70 

20 hasta ve üzeri 25 19.52 13.53 

           Ort: Ortalama; SD: Standart Deviation, KW: Kruskal Wallis 

 Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda haftalık uygulama 

saatleri ve günlük baktıkları hasta sayısı BAÖ puan ortalamalarını 

etkilememektedir (p>0.05). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin İSG 

uygulamalarına göre BAÖ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 5’te 

verilmiştir. 
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Tablo 5. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin İSG uygulamalarına göre 
BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

Ölçek  
KKD  

Kullanma 
N Ortalama SD U p 

BAÖ 
Evet 153 18.43 11.99 

63.50 0.03 
Hayır 3 34.33 11.01 

 
İSG Eğitimi 

Alma 
N Ortalama SD U p 

BAÖ 
Evet 150 18.77 12.34 

437.0 0.91 
Hayır 6 18 5.86 

 

Yumuşak  

Doku 

Travması 

Maruziyeti 

N Ortalama SD t p 

BAÖ 
Evet 117 19.59 11.65 

1.53 0.13 
Hayır 39 16.17 13.35 

              SD: Standart Deviation, U:Mann Whitney U 

KKD kullanmayan öğrencilerin kullananlara göre BAÖ puan 

ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (U=63.50, p=0.03). Öğrencilerin 

İSG eğitimi almaları ve yumuşak doku travması maruziyeti BAÖ puan 

ortalamalarını etkilememektedir (p>0.05). Hemşirelik ve ebelik 

öğrencilerin mesleki bakış açılarına göre BAÖ puan ortalamalarının 

dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin mesleki bakış açılarına göre 
BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

Ölçek  Mesleği 

İsteyerek Seçme 

N Ortalama SD t  p  

BAÖ 
Evet 108 18.5 12.34 

-0.50 0.61 
Hayır 47 19.57 11.75 

 
 Okuldan       

 Ayrılmayı 

 Düşünme 

N Ortalama SD KW p 

BAÖ 
 Düşünmedim 70 15.41 9.88 

9.80 0.007  Düşündüm 72 22.23 13.66 

 Düşünüyorum 14 17.42 9.57 

              SD: Standart Deviation, KW: Kruskal Wallis 
 

Okuldan ayrılmayı “düşündüm” diye ifade eden öğrencilerin 

“düşünmedim” ve “düşünüyorum” diye ifade eden öğrencilere göre 

BAÖ puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (t=9.80, p=0.007). 

Öğrencilerin mesleği isteyerek seçme durumu BAÖ puan 

ortalamalarını etkilememektedir (p>0.05). Hemşirelik ve ebelik 

öğrencilerin sağlık durumlarına göre BAÖ puan ortalamalarının 

dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin sağlık durumlarına göre 
BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 

  Düzenli Sağlık 
Kontrolü N Ort SD t p 

BAÖ 
Evet 43 19.23 13.35 

0.309 0.758 
Hayır 113 18.55 11.71 

  Egzersiz Yapma 
Durumu N Ort SD t p 

BAÖ 
Evet 58 18.93 12.42 

0.20 0.842 
Hayır 97 18.52 12.06 

  Sağlık Durumunu 
İfade Etme N Ort SD KW p 

 

BAÖ  

İyi 77 14.92 9.66 
13.108 0.001 Orta 72 22.66 13.18 

Kötü 7 20.42 13.95 

 Sağlık Kuruluşuna 
Başvurma N Ort SD t p 

BAÖ 
Evet 126 18.19 12.33 

-1.167 0.245 
Hayır 30 21.06 11.20 

 Düzenli Beslenme N Ort SD F p 

BAÖ 
Evet 41 16.14 11.40 

4.138 0.018 Hayır 63 22.06 12.72 
Her Zaman Değil 52 16.76 11.24 

 Sigara İçme Durumu N Ort SD KW p 

BAÖ 

Evet. Her Gün En Az 
1 Tane Olmak Üzere 
İçiyorum 

18 21.88 12.69 

10.757 0.013 
Evet. Ara Sıra 
İçiyorum 20 25.4 12.89 

İçiyordum Bıraktım 6 21.33 9.97 
Hiç İçmedim 112 16.91 11.62 
İçiyordum Bıraktım 6 21.33 9.97 
Hiç İçmedim 112 16.91 11.62 

 
 

              Ort: Ortalama; SD: Standart Deviation; KW: Kruskal Wallis 

Sağlık durumunu ifade etme yönü “orta” ifade eden öğrencilerin 

“iyi” ve “kötü” ifade eden öğrencilere göre BAÖ daha yüksektir 
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(t=13.10, p=0.001). Düzenli beslenmediğini ifade eden öğrencilerin 

BAÖ (F=4.138, p=0.01) puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. 

Ara sıra sigara içtiğini ifade eden öğrencilerin diğer öğrencilere göre 

BAÖ puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (F=10.757, p=0.01). 

Düzenli sağlık kontrolü yapma, egzersiz yapma, sağlık kuruluşuna 

başvurma durumları BAÖ puan ortalamalarını etkilememektedir 

(p>0.05). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin dinlenme durumlarına göre 

BAÖ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin dinlenme durumlarına göre 
BAÖ puan ortalamalarının dağılımı 
 

Ölçek 

Dinlenmeye 

Zaman 

Ayırabilme 

N Ortalama SD t p  

BAÖ Evet 66 15.54 9.70 -2.88 0.005 
 Hayır 90 21.08 13.22 

  Uyku Saatleri N Ortalama SD KW p 

BAÖ 

1-5 saat arası 27 24.81 15.02 

4.52 0.01 6-7 saat arası 83 16.91 10.65 

8 ve üzeri 46 18.47 11.93 

  
 Uyku Sorunu N Ortalama SD t p 

BAÖ Var 39   21.33 14.38 1.54 0.12 
Yok 117   17.88 11.24 

  Hobi N Ortalama SD t p 

BAÖ Var 97 17.26 11.40 -1.98 0.04 
Yok 59 21.24 13.11 

              SD: Standart Deviation KW: Kruskal Wallis 
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Dinlenmeye zaman ayıramayan öğrencilerin BAÖ puan 

ortalamaları (t=-2.88, p=0.005) daha yüksek bulunmuştur. 1-5 saat arası 

uyuyan öğrencilerin BAÖ puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur 

(F=4.52, p=0.012). Hobisi olmayan öğrencilerin BAÖ puan ortalaması 

daha yüksek olmuştur (t=-1.98, p=0.04). Öğrencilerin uyku sorunu 

yaşamaları BAÖ puan ortalamasını etkilememektedir (p>0.05). 

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerin yaşı, çalışma saati, bakılan hasta 

sayısı ve günlük uyunan saat ile BAÖ puanları arasındaki ilişki Tablo 

9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerin yaşı, çalışma saati, bakılan 
hasta sayısı ve günlük uyunan saat ile BAÖ puanları arasındaki ilişki 

  
Yaş 

Haftalık 
Çalışma 

Saati 

Günlük 
Bakılan 

Ortalama 
Hasta Sayısı 

Günlük 
Uyku 
Saati 
Sayısı 

 r p r p r p r p 
BAÖ -0.091 0.26 -0.037 0.65 -0.001 0.99 -0.120 0.14 

 

 

Öğrencilerin yaşı (r=-0.091, p=0.26), haftalık çalışma saati (r=-

0.037, p=0.65) ve günlük bakılan ortalama hasta sayısı (r=-0.001, 

p=0.99), günlük uyku saati sayısı (r=-0.120, p=0.14) ile BAÖ puanlar 

arasında negatif yönde çok zayıf ve anlamsız bir ilişki tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

ve Ebelik Bölümlerinde uygulamalara daha çok çıkmış üçüncü ve 

dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasında yapılmıştır. 

Literatürde daha çok sağlık çalışanlarında stres kaynaklarının 
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belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır (McNeely, 1995; Ida ve 

ark., 2009; Hersch ve ark., 2016; Matsuzaki ve ark., 2014; Laal, 2013; 

Vicente, 2016; Guido, 2012; Udod ve ark., 2017; Kane, 2009; Owens, 

2017; Baba ve ark., 2013; Konstantinos ve Christina, 2008; Gray-Toft 

ve Anderson, 1981; McVicar, 2003; Garrosso ve ark., 2008; Ebrinç ve 

ark., 2002; Valizadeh ve ark., 2012; Önder ve ark., 2014). Geleceğin 

sağlık profesyonelleri olan öğrencilerin yaşadıkları stres üzerine ise 

literatürde daha az sayıda ve son yıllarda yapılan çalışmalar mevcuttur 

(Mert, 2018; Smith ve Yang, 2017; Graham, 2016; Altıok ve Üstün, 

2013; Taşdelen ve Zaybak, 2013; Karagözoğlu ve ark., 2013; Tezel ve 

ark., 2009; Kaya ve ark., 2007; Zengin, 2007; Özdel ve ark., 2002; 

Chapman and Orb, 2001). Sorunların çözümü ve hasta bakımının 

niteliğine yansımaları açısından uygulama yapan öğrencilerde 

anksiyeteyi içeren değişkenlerin belirlenmesi ve çözümüne yönelik 

çalışmaların yapılması önemlidir.”  

Araştırmamızda hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin orta düzeyde 

anksiyete yaşadığı saptanmıştır (BAÖ puan ortalaması 18.74±12.14) 

(Tablo 1). Bulgumuza benzer olarak; Ataşalan ve Ulutaşdemir’in 

(2016) çalışmasında da sağlık çalışanlarında orta düzeyde iş stresi 

bulunmuştur (Ataşalan ve Ulutaşdemir, 2016). Anksiyete bazı yönleri 

ile öğrencileri zorlayarak verimliliği artırırken, bazı yönleriyle de 

sağlığı tehtit edebilir. 

Sosyoekonomik durum algılamaları düşük olan öğrenciler orta ve 

yüksek olan öğrencilere göre daha fazla anksiyete yaşadıklarını ifade 

etmiştir (KW=7.49, p=0.03) (Tablo 2). Araştırma bulgumuzun aksine 

Tezel ve arkadaşları (2009) çalışmasında öğrencilerin ailesinin gelir 
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düzeyinin Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) puan ortalamalarını 

(KW=2.172, p=.338) etkilemediğini, hemşirelik bölümünde eğitim 

gören öğrencilerin BDÖ puan ortalamaları (F=0.484, p=0.69) arasında 

anlamlı bir fark bulamadığını tespit etmiştir (Tezel ve ark. 2009). Özdel 

ve arkadaşları (2002) ailenin gelir durumunun BDÖ puanlarını 

etkilemediğini fakat öğrenci ailelerinin üniversite masraflarını 

karşılama durumları kötüleştikçe depresyon puanlarının da arttığını 

saptamıştır (Özdel ve ark., 2002). Kaya ve arkadaşları (2007) 

çalışmasında öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi ile depresif belirti 

yaygınlığı arasında anlamsız bir fark bulunmuştur (Kaya ve ark. 2007). 

Sosyo ekonomik durum algılamasının ansiyete yaşamayı doğrudan 

etkileyebileceği söylenebilir.  

Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerin üçüncü sınıf 

öğrencilere göre daha yüksek anksiyete yaşadıkları saptanmıştır 

(U=239.0, p=0.05) (Tablo 3). Araştırma bulgumuzun aksine literatürde 

farklı sonuçlar bulunmuştur (Tezel ve ark., 2009; Özdel ve ark., 2002). 

Dördüncü sınıf öğrencilerin daha fazla anksiyete yaşamaları; uygulama 

sayı ve zamanlarının fazla olmasından, mezuniyet ve atanma 

kaygılarından kaynaklanabilir.  

KKD kullanmayan öğrencilerin KKD kullananlara göre daha 

fazla anksiyete yaşadığı (U=63.50, p=0.03) saptanmıştır (Tablo 5). 

Araştırma bulgumuzun aksine Aydın ve Ulutaşdemir’in (2016) 

çalışmasında KKD kullanmanın iş stresini etkilemediği (U=-1.58, 

p=0.12) saptanmıştır (Aydın ve Ulutaşdemir, 2016). Geleceğin sağlık 

profesyonelleri kişisel koruyucu donanımları kullanarak kendilerine 

daha stressiz bir çalışma ortamı sağlayabilir.  
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Okuldan ayrılmayı “düşündüm” diye ifade eden öğrencilerin 

“düşünmedim” ve düşünüyorum” diye ifade eden öğrencilere göre daha 

fazla anksiyete yaşadığı saptanmıştır (t=9.80, p=0.007). Mesleği 

isteyerek seçme durumu öğrencilerin BAÖ puan ortalamalarını 

etkilememektedir (p>0.05) (Tablo 6). Bulgumuza benzer olarak 

Chiang’ın (2012) Tayvan’da 314 klinik hemşiresi ile gerçekleştirdiği 

çalışmasında işten ayrılma niyeti ile stres arasında pozitif anlamlı 

ilişkili olduğunu saptamıştır (Chiang, 2012). Uygulama yapılan çalışma 

ortamında strese maruz kalmak, öğrencilerin okuldan ayrılmayı 

düşünmesine neden olabilir.  

Sağlık durumunu “orta” ve “kötü” ifade eden öğrencilerin “iyi” 

ifade eden öğrencilere göre daha fazla anksiyete yaşadıkları 

saptanmıştır (t=13.10, p=0.001). Araştırma bulgumuza benzer olarak 

Kaya ve arkadaşlarının (2007) araştırmasında Sağlık Yüksekokulu 

öğrencilerinin %31.8’inde depresif belirtilerin görüldüğü ve anksiyete 

yaşadıkları saptanmıştır (Kaya ve ark., 2007). Araştırma bulgumuzun 

aksine Ataşalan ve Ulutaşdemir’in (2016) sağlık durumunu 

değerlendirme ile iş stresi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(Ataşalan ve Ulutaşdemir, 2016). Öğrencilerin kendi sağlık durumunu 

değerlendirmesinin uygulama yaptıkları çalışma ortamı stresiyle ilişkisi 

olabileceği düşünülmüştür. Düzenli beslenmediğini ifade eden 

öğrencilerin daha yüksek anksiyete yaşadığı (F=4.138, p=0.01) 

saptanmıştır. Ulutaşdemir ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında 

düzenli beslendiğini düşünmeyen sağlık çalışanların iş stresi  daha 

yüksek saptanmıştır (Ulutaşdemir ve ark., 2015). Düzenli ve yeterli 

beslenmenin çalışanın verimini arttırdığı, hastalıkları ve meslek 
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hastalıklarını azalttığı, çalışanların sağlığını geliştirdiğini, işyeri 

psikolojisini güçlendirdiği ve çalışanın daha huzurlu hissettiğini ve 

hastalıklara karşı direncini arttırdığı literatürde yapılan araştırmalar da 

mevcuttur (Aktaş ve Çekal, 2001; Parlar, 2008). Geleceğin sağlık 

profesyonellerinin uygulama ve hasta bakımı yoğunluğu düşünülürse 

düzenli beslenmenin öğrencilerin uygulama alanındaki yaşadıkları 

stresi azaltmada etkin rol oynayabileceği düşünülebilir. Ara sıra sigara 

içtiğini ifade eden öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla 

anksiyete yaşadığı (F=10.757, p=0.01) bulunmuştur (Tablo 7). 

Araştırma bulgumuza benzer olarak Tel ve arkadaşları (2003) sigara 

kullanan sağlık çalışanlarının işe bağlı gerginlik puanlarının 

kullanmayanlara göre yüksek saptamıştır (Tel ve ark., 2003). Stresli bir 

ortamda çalışan kişilerin iş verimliliğini düşürmesi yanında, sigara, 

alkol, ilaç ya da uyuşturucu madde kullanma alışkanlığını da giderek 

artırabilir. Bu nedenlerle sağlık çalışanlarının iş ve sosyal yaşamdan 

kaynaklanan stresörlere karşı kullandıkları başetme yöntemlerinin 

bilinmesi ve olumlu davranışlarının geliştirilmesi hem sağlık çalışanları 

açısından hem de onlardan hizmet bekleyen toplumun nitelikli bakım 

alması açısından önemli görülebilir. Stresli bir uygulama ortamı sigara 

kullanım oranını artırdığı söylenebilir.  

Dinlenmeye zaman ayıramayan öğrencilerin (t=-2.88, p=0.005), 

1-5 saat arası uyuyan öğrencilerin (F=4.52, p=0.012) ve hobisi olmayan 

öğrencilerin (t=-1.98, p=0.04) daha fazla anksiyete yaşadıkları 

bulunmuştur (Tablo 8). Araştırma bulgumuzun aksine Ataşalan ve 

Ulutaşdemir’in (2015) çalışmasında dinlenmeye zaman ayırma 

durumunun sağlık çalışanların iş stresini etkilemediği bulunmuştur 
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(Ataşalan ve Ulutaşdemir, 2015). Araştırmamıza benzer olarak 

Ulutaşdemir ve arkadaşları (2015) yapmış olduğu çalışmalarında sağlık 

çalışanların %72.8’inin uykusuzluk sorunu yaşadığını ve yoğun iş stresi 

yaşayanların uykusuzluk problemi çektiğini ifade etmiştir (Ulutaşdemir 

ve ark., 2015). Sağlıklı bir insan günde 6-8 saat uyku ile yeterli 

olabilirken, geleceğin sağlık profesyonelleri olan sağlık çalışanı 

adayları için bu süre yeterli olmayabilir. Araştırma bulgumuza uyumlu 

olarak Ulutaşdemir ve arkadaşları (2015) çalışmasında sağlık 

çalışanların %48.3’ünün hobisinin olmadığını ve hobisi olmayan sağlık 

personelinin daha fazla stres yaşadığını saptamıştır (Ulutaşdemir ve 

ark., 2015). Herhangi bir hobi ile uğraşmanın uygulama yapılan hastane 

çalışma ortamı stresini azaltıcı bir faktör olabileceği düşünülmüştür. 

SONUÇ 

Bu araştırmada öğrencilerin uygulama yaptıkları hastanede orta 

düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmıştır. Ebelik bölümü dördüncü sınıf 

öğrencileri üçüncü sınıf öğrencilere göre, sosyo ekonomik durum 

algılamaları düşük olanlar orta ve yüksek olanlara göre, KKD 

kullanmayanlar kullananlara göre, okuldan ayrılmayı düşünenler 

düşünmeyenlere göre, sağlık durumunu orta ve kötü olarak ifade 

edenler iyi olarak ifade edenlere göre, düzenli beslenmeyenler 

beslenenlere göre, ara sıra sigara içenler içmeyenlere göre, dinlenmeye 

zaman ayıramayanlar ayıranlara göre, 1-5 saat arası uyuyanlar daha 

fazla saat uyuyanlara göre, hobisi olmayanlar olanlara göre daha fazla 

anksiyete yaşamaktadır. 
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ÖNERİLER 

•  Üniversite ve hastane yönetimi tarafından dördüncü sınıf öğrenciler 

başta olmak üzere tüm öğrencilere verilecek stres ve başetme 

eğitimlerinin sayısı arttırılmalı ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalı, 

•  KKD kullanmayan öğrencilere yönelik KKD eğitimleri verilerek 

önemi vurgulanmalı, denetimleri yapılmalı ve alışkanlık kazanmaları 

sağlanmalı, 

• Üniversite ve hastane yönetimi tarafından yeterli ve dengeli 

beslenme, sigara, dinlenme ve uyku konularında eğitim-seminer-

konferanslar verilmelidir. 
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GİRİŞ 

Merhamet Türk dil sözlüğünde “Bir kimsenin veya bir başka 

canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” 

olarak tanımlanmaktadır. "Rahim" kelimesinden kaynaklanan 

"merhamet" kelimesi, "rahman" "rahim", "rahmet" ve "merhamet" 

kelimelerinin kökünden gelir (Gök, 2015; Çalışoğlu 2018). İngilizce 

karşılığı “compassion” olan merhamet “com” ve “pati” / “patior”  olan 

iki latin kelimede oluşur ve “acı çeken ile olmak” anlamını taşır. Oxford 

İngilizce Sözlüğünde ise “sempatik acıma ve başkalarının acı ve 

talihsizliklerine duyulan “endişe" ve "acı çekmek " olarak tanımlanır 

(Durkin, Gurbutt, ve Carson, 2019).    

Merhamet kavramı tarih boyunca psikologların, filozofların, 

felsefecilerin, dini ve manevi liderlerin ilgisini çeken bir konu olmuştur. 

Literatüre bakıldığında bu kavramın birçok tanımı yapılmıştır. Bu 

tanımlardan bazı şu şekildedir. Yunan filozofu  Aristoteles'e göre 

merhamet, “bizim ya da arkadaşlarımızdan birinin başına gelen hak 

edilmeyen yıkıcı veya acı verici bir kötülük olduğunu gördüğümüzde 

hissettiğimiz acı hissidir” (Çalışoğlu, 2018).  Ayrıca Aristoteles, 

merhameti bir insanın gelişmesi ve mutlu olması için geliştirmesi 

gereken beş erdemden biri olarak nitelendirmiştir  (Van der Cingel, 

2014). Merhamet denilince akla gelen en bilinen sözlerden biri de ünlü 

islam düşünürü Mevlana’ya aitir. Mevlana “şefkat ve merhamette 

güneş gibi ol”  sözü ile bir insanın hayatında merhametin önemini 

vurgulamıştır  (Yaran, 2007).  Tarih boyunda bu kavram üzerine 

yapılan tanımlama çabaları günümüzde de devam etmektedir. Literatür 

incelendiğinde bu kavramın birbirinden farklı birçok tanımı 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/aristotle
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görülmektedir. Son zamanlarda yapılan tanımlardan birkaçı ise şu 

şekilde özetlenebilir. Merhamet, başka bir kişinin acısını anlamak veya 

bu acıyı sona erdirmek için harekete geçmek olarak tanımlanmıştır 

(Schantz, 2007; Crawford Brown, Kvangarsnes ve Gilbert, 2014; 

Papadopoulos ve Ali 2016). Merhamet, insanların başkalarına iyi şeyler 

yapmalarına yol açan/harekete geçiren acıma hissidir. Dini 

tarihçi Armstrong'a (2011) göre merhamet tüm dini, etik ve manevi 

geleneklerin merkezinde yer alan ve bizi her zaman başkalarına 

kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmaya yönlendiren 

önemli bir duygudur. 

Merhametin en iyi şekilde sevdiklerimizi korumak ve onlara 

yardım etmek için gösterdiğimiz çaba sırasında görülebildiği 

belirtilmektedir. Buna karşılık, yabancıya karşı duyulan merhameti 

görmek ve anlamak zordur. Çünkü yabancılara karşı merhamet her 

insanın davranışlarında değil bazı insanların davranışlarında 

görülebilmektedir (Curtis, 2013).  İşte bu davranışların sevilen kişilerde 

ve yabancılarda da gösterebildiği ender mesleklerden biri hemşireliktir. 

Çünkü hemşire bir hastasının bakımına yabancı olarak başlar,  ancak 

önemli bir birey olarak bakımına devam eder (Curtis, 2013).  Bu 

nedenle hemşirelik mesleği için merhametin anlaşılması ve incelenmesi 

gereklidir. 

Hemşirelik ve merhamet  

Yüzyıllardır felsefe, din ve psikoloji gibi birçok bilim dalının 

ilgisini çeken merhamet konusu ile ilgilenen bilim dallarından biri de 

hemşireliktir (Papadopoulos ve Ali, 2016). Hemşirelik, bir bakım 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib36
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691713001706?via%3Dihub#bb0015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691713001706?via%3Dihub#bb0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691713001706?via%3Dihub#bb0055
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sanatıdır. Bakım verdiği hastanın öznelliğine dikkat ederek bireyi 

biyopsikososyal açıdan hümanist bakış açısı ile bakım veren, bireylerin 

daha sağlıklı olabilmelerine yardım eden bir meslektir (Çingöl, Çelebi, 

Zengin ve Karakaş, 2018).  Bu nedenle en genel tanımıyla “yardıma 

muhtaç olan kişilere karşı duyulan yardım etme isteği olarak tanımlanan 

merhamet hemşirelik mesleği için önemlidir  (Akdeniz ve Deniz, 2016; 

Pommier, 2011). Hemşireler, herhangi bir sağlık kuruluşunda herhangi 

bir sebeple acı çeken yardıma ihtiyacı olan hastalar ile en çok beraber 

olan ve iletişime geçen özel bir pozisyonda bulunmaktadır. Bu nedenle 

biyopsikososyal açıdan birçok problemi olabilen hastasının 

problemlerine çözüm bulmalı, onlara yardım etmeli ve kaliteli bakım 

sağlamalıdır. Bu yardım ve kaliteli bakımın sağlanmasında 

hemşirelerde olması gereken en önemli özelliklerden biri merhamettir.  

Merhamet, hemşireliğin evrensel mükemmel bir bileşeni ve   hemşirelik 

ahlakının önemli bir parçasıdır (Bradshaw, 2011,  Papadopoulos ve Ali, 

2016; Burridge ve Foster, 2019). Sağlık hizmetlerinin profesyonel 

olarak verilmesinde sağlık etiğinin ve kaliteli bakımın temelidir  

(Zamanzadeh Valizadeh, Rahmani, Van der Cingel, ve Ghafourifard 

2018).  

Tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi “Merhamet” kavramı 

hemşirelik bilim dalında da incelenmiştir. Bununla birlikte hemşirelik 

bilim insanları merhamet kavramına “hemşirelik” ve “bakım” açısından 

bakarak merhameti anlamaya ve incelemeye başlamıştır. Merhamet 

hemşirelik için yeni bir kavram değildir (Van der Cingel, 2014). 

Özellikle merhameti savunan ve uygulayan hemşirelik öncüleri olarak 

hümanizmi savunan teorisyenler sayesinde modern hemşireliğin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zamanzadeh%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28156018
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temellerinde merhamet kavramı vardır (Van der Cingel, 2014). Modern 

hemşireliğin kurucusu olan  Florence Nightingale bunların başında 

gelir. Florence Nightingale merhameti ahlaki bir erdem ve iyi 

hemşirenin sahip olması gereken önemli bir özellik olarak görmüştür 

(Bradshaw, 2011).   

Nightingale'den  bu zamana  kadar onlarca modern hemşirelik 

teorisyenleri ve araştırmacıları merhametin  farklı yönleri incelenmiş ve 

tanımını yapmaya çalışılmıştır (Van der Cingel, 2012, Zamanzedah ve 

ark.,  2018 ). Örneğin Frampton ve arkadaşları (2013), merhameti, 

“başkalarının acılarını anlayarak, tanınan acıya ahlaki bir tepki 

uyandıran, hastaya rahatlık getiren ve bakımla sonuçlanan insan 

acılarına derin bir hassasiyet olarak tanımlamıştır. Dewar ve arkadaşları 

(2014) merhametin, başka bir kişinin hassasiyetini ya da kırılganlığını 

fark etmeyi içerdiğini belirtmektedir. Van del Cingel (2014) ise 

merhametin, kaliteli bakımın sağlanması için hastaların istek ve 

tercihlerinin dikkate alınarak kanıta dayalı uygulamanın 

gerçekleştirilmesinde yol gösterici bir ilke olduğunu belirtmiştir. 

Literatüre bakıldığında sağlık bakımı (Perez-Bret, Altisent ve Rocafort, 

2016) ve rehabilitasyon  (O'Reilly, Pryor ve George, 2015) alanlarında 

olduğu gibi hemşirelikte de (Van der Cingel, 2014) merhamet 

kavramının tanımı acıyı tanımak ve rahatlatmak için harekete geçmek 

olarak iki temel faktöre dayandırılmaktadır (Burridge ve Foster, 2019). 

Sinclair ve arkadaşları (2018) ise merhameti, ilişkiye dayalı anlayış ve 

eylem aracılığıyla  bireyleri tanımak, ihtiyaçlarını belirlemek ve 

acılarını rahatlatmak için bir kişiye verilen planlı ve erdemli bir cevap 

olarak  tanımlamışlardır (Sinclair ve ark., 2018). Bir başka tanımda ise 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib4


 

 37 

merhamet, başkalarının acısını anlamak için gösterilen duyarlılığa, 

mevcut duruma bir çözüm bulmak için yardım etmeye ve acı çeken 

kişinin refahını arttırmaya istekli olma durumu olarak açıklanmıştır 

(Çingöl ve ark., 2018). Tüm bu tanımlamaların doğrultusunda özetle, 

merhamet, bir başkasının çektiği acının fark edilmesiyle başlayan ve 

ona yardım etmek için kişide yardım etme isteğini harekete geçiren, 

insanı insan yapan en temel duygudur.   

Son yıllarda literatürde merhamet kavramına duyulan ilgiyle 

birlikte araştırmaların artması, merhametin hemşirelik mesleği için 

öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Özellikle İngiliz Ulusal 

Sağlık Servisi (National Health Service/NHS) İngiltere’de sosyal 

medyada haber ve soruşturma konusu olan bakım başarısızlıklarının 

ortaya çıkması sonucu, sağlık profesyonellerinin yüksek kaliteli bakım 

vermelerinde vazgeçilmez bireysel bir özellik olarak merhameti 

vurgulamaya başlamışlardır (Fotaki, 2015; Francis, 2013; Van der 

Cingel 2014). NHS kuruluşu ve  İngiliz Kraliyet Hemşirelik Koleji/ 

Royal College of Nursing merhametin hemşireliğin ana değerlerinden 

biri olduğu ve  hemşirelik uygulaması ilkelerinde yer alması gerektiğini 

bildirmişlerdir (Department of Health, 2009; Royal College of Nursing, 

2012; Papadopoulos ve Ali, 2017; Cingöl ve ark., 2018). Bununla 

birlikte Hemşirelik ve  Ebelik Konseyi/Nursing and Midwifery Council 

(2010) tüm öğrencilerin,  duyarlı, kibar, hassas,  merhametli,   çeşitliliğe 

değer veren ve mesleki sınırlar dâhilinde hareket eden davranışları 

açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve merhamete vurgu 

yapmışlardır (Nursing and Midwifery Council, 2010;  Papadopoulos ve 

Ali, 2017).  Hemşirelik ve Ebelik Konseyi/Nursing and Midwifery 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/socialized-medicine
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib35
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib35
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/midwife
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/midwife
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib29
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/midwife
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Council (2010), nitelikli hemşireler için yeni kodlarını açıklarken 

insanlara saygı ve kibarlığın yanı sıra hemşirelerin sorumlulukları 

arasında merhamet ve merhametle davranma sorumluluğunun da 

olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca İngiliz Sağlık ve Ulusal 

Sağlık Servisi Bölümü / Department of Health ve NHS England (2012) 

Hemşirelik Ebelik ve Bakım Personeli stratejisinde, uygulamada 

merhametin önemini vurgulamıştır. Stratejilerini ve vizyonlarını 

açıklarken 6Cs: Care/bakım, Compassion/merhamet, 

Commitment/bağlılık, Courage/teşvik, Communication/iletişim ve 

Competence/yeterlilik’den bahsederek hemşirelik mesleğinin en 

önemli özelliklerinden biri olan merhamete vurgu yapmışlardır. 

Merhamet hakkındaki bu görüşlere Amerika, Kanada ve Avusturya 

Hemşireler Konseyleri ve Uluslararası Hemşireler Birliği’ de 

katılmaktadır. Kısaca hemşirelik profesyonel anlamda 

gerçekleştirilirken olması gereken en önemli özelliklerden birinin 

merhamet olduğu kabul edilmektedir. Çünkü merhamet hem hastalar 

hem de sağlık çalışanları açısından birçok yarar sağlamaktadır 

(Zamanzadeh ve ark.,  2017; Durkin, Gurbutt ve Carson, 2018).  

Merhametin hemşirelere sağladığı yararlar 

 Merhametin hemşirelere sağladığı yararlar şu şekilde 

özetlenebilir. Merhamet hemşirelere daha iyi ve kaliteli bakım vermek 

için itici bir güç ve motivasyon faktörüdür. Bu güç ve motivasyonla 

hastalarını bakım konusunda cesaretlendirebilirler ve onları bakıma 

aktif olarak katabilirler (Zamanzadeh ve ark.,  2017; Babaei, Taleghani, 

ve Kayvanara, 2016). Merhamet tek taraflı olarak sadece hasta 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib13
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zamanzadeh%2C+Vahid
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zamanzadeh%2C+Vahid
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memnuniyetini değil, aynı zamanda hemşirelerin hastasında verdiği 

kaliteli bakım ve hasta memnuniyetinden dolayı hemşirelerin iş 

doyumunu da artırır (Zamanzadeh ve ark., 2017; Sinclair, Russell, 

Hack, Kondejewski, ve Sawatzky, 2017).  

Bir çalışmada merhametin hemşirelerin verdiği bakımın 

kalitesinin arttırılmasında etkili olan bireysel bakımın geliştirilmesinde 

önemli bir rolü olduğu bulunmuştur (Dewar ve ark., 2014). Farklı bir 

çalışmada ise merhametin bakımın kalitesinin artırılmasında ve 

hastaların isteklerine göre kanıta dayalı uygulamaların kullanılmasında 

merhametin önemli olduğunu belirlenmiştir (Van der Çingel 2014). Öte 

yandan merhamet empati, hasta ve hemşire arasındaki ilişkinin 

gelişmesini sağlayarak hastanın sorunlarının daha iyi anlaşılmasını ve 

hemşirenin teropatik iletişim kurmasını ve hasta merkezli bakım 

verilmesini sağlamaktadır. (Frampton, Guastello, ve Lepore, 2013; 

Deward ve ark., 2014; Lee ve Seomun, 2016). Merhamet sayesinde 

daha mutlu ve daha dayanıklı sağlık profesyonelleri olacağı 

belirtilmektedir (Youngson, 2012). Ayrıca, merhametin çalışma 

ortamlarını iyileştirebileceği ve hemşirelere yüksek kalitede bakım 

sunmaları için güç verebileceği bildirilmektedir (Babaei, ve ark., 2016). 

Bunun yanısıra literatürde farklı çalışmalarda merhametli davranmanın 

merhamet gösteren bireylere olumlu ruh hali (Seppala, Hutcherson, 

Nguyen, Doty, ve Gross 2008), depresyon belirtilerinde azalma, iyi oluş 

da artma (İşgör, 2017) gibi psikolojik faydalar sağladığı da 

bulunmuştur.   

  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zamanzadeh%2C+Vahid
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595315001298#bib43
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Merhametin hastalara sağladığı yararlar 

Merhamet klinik sonuçları ve hasta memnuniyetini artırır 

(Sinclair ve ark., 2016). Merhametli klinisyenler tarafından bakılmanın 

iyileşmeyi hızlandırdığını gösteren kanıtlar vardır (Fotaki, 2015; 

Sinclair ve ark., 2016; Youngson, 2012; Gilbert, 2010). Merhametle 

verilen bakımın hasta memnuniyetini artırdığı, hastaların daha kaliteli 

ve güvenli bakım almasını ve tedavi/bakım açısından zaman ve maliyet 

tasarrufu sağladığı bulunmuştur (Youngson, 2012; Crowther Wilson, 

Horton, ve Lloyd-Williams, 2013). Yukardaki bölümde merhametin 

hasta ve hemşireye sağladığı yararlardan bahsedildikten sonra akla 

gelen soru hemşirelerin merhameti hasta bakımında nasıl gösterdiği ya 

da gösterebileceğidir.  

Hemşirelik bakım uygulamaları ile merhametin göstermesi   

Çok uluslu hemşirelerle yapılan bir çalışmada hemşirelerin 

merhametlerini hastalarına zaman ayırarak,  onların yanlarında 

bulunarak ve hastalarını tanıyarak gösterdiklerini düşündükleri 

belirlenmiştir (Papadopoulos ve Ali, 2016).  Bu sonucu destekleyen bir 

çalışma olarak hastalarda merhametin araştırıldığı bir çalışmada da 

benzer sonuç bulunmuştur (Durkin ve ark., 2018). Durkin ve 

arkadaşları (2018) tarafından yapılan bu çalışmada hastaların kendileri 

için zaman ayıran, ihtiyaçlarını ve acılarını anlayan, onları bilgilendiren 

ulaşılabilir bir hemşire ile bir birlikte olma duygusunun merhametli 

olma anlamına geldiği belirlenmiştir. 

Literatürdeki farklı çalışmalar incelendiğinde; hemşirelerin bazı 

davranışlarının merhametle ilişkilendirildiği görülmektedir Örneğin 



 

 41 

hastasına ekstra bir yastık götürmek, hastası ve ailesi ile iyi bir iletişim 

kurmak, uygun bir ses tonu ile konuşmak, iyilik yapmak,  bir fincan çay 

vermek,  hastası ile zaman geçirmek, aktif dinlemek, dokunmak, elini 

tutmak, empati yapmak, hastayı konuşması için cesaretlendirmek, sıcak 

ve samimi sohbet etmek, gülümsemek, yanında oturmak ve 

desteklemek, göz göze iletişim kurmak, öncelikli ihtiyaçlarının 

farkında olmak, en sevdikleri sabunu getirmek ve banyo yapmalarına 

yardımcı olmak gibi  bakım uygulamalarının merhamet gösterme olarak 

algılandığı bulunmuştur (Perry, 2009; Peters, 2006; Babaei, ve ark., 

2016; Durkin ve ark., 2018; Sinclair ve ark., 2016; Lee ve Seomun 

2016; Van der Cingel, 2011; Durkin ve ark., 2019). Öte yandan 

hemşirelerin nazik, kibar, sabırlı, dürüst ve saygılı olma gibi 

karakteristik özelliklerinin de  merhametli olarak algılanmalarında 

önemli olduğu bildirilmektedir (Perry, 2009; Sinclair ve ark., 2016; 

Durkin ve ark., 2019). Ayrıca merhamet mesleki yeterlilik (Lee ve 

Seomun, 2016; Durkin ve ark., 2019) ve hasta-ailesini bakıma dahil 

etme gibi kişilerarası iletişim ve  becerilerle de ilgilidir (Dewar ve 

Nolan, 2013 ; Peters, 2006 ). Tüm bu davranışlar, iletişim ve empati de 

olduğu gibi, hemşirelerin hastalarıyla bağlantı kurma ve hastalarını 

tanıma yolu olarak kabul edilir. Bu özellik ve davranışların hepsi 

hemşirelerin hastalarını daha iyi tanımalarına ve ihtiyaçlarının daha 

fazla farkında olarak onlara yardımcı olmalarına ve merhamet 

göstermelerine neden olmaktadır (Van der Cingel, 2011; Dewar ve 

Nolan, 2013).  

  Hemşirelerin sorumlu oldukları bakım uygulamalarını içtenlikle 

ve samimi olarak yaparken merhamet gösterdiği söylenebilir. Fakat 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0057
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0063
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0047
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0026
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0058
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0067
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0026
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hemşirelerin yoğun ve stresli çalışma ortamlarına bağlı olarak 

merhamet düzeyinin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılan bir çalışmada hemşirelerin merhameti bakım için önemli bir 

faktör olarak görmelerine rağmen merhameti bakım uygulamalarında 

göstermekte zorlandıkları belirlenmiştir (Borron, 2017). Bunun yanı 

sıra işe başlangıçta merhametin yüksek olduğu, fakat çalışma süresinde 

yaşanan zorluklar sebebiyle merhamet düzeyinde değişimlerin 

yaşandığı bildirilmektedir (Papaodoulos ve Ali, 2016). Sağlık 

çalışanları ve hemşirelerde eksik ya da yetersiz merhamet olması bakım 

kalitesinin azalmasına ve bu nedenle daha fazla birey ve ailenin acı 

çekmesine neden olabilir (Zamanzadeh ve ark., 2017). Bazı 

çalışmalarda hastaların ifadelerine göre hemşirelerin merhameti 

sağlamada başarısız oldukları bildirilmektedir (Francis, 2013;  Durkin 

ve ark., 2018). Bu durumlar dikkate alındığında merhametin 

hemşirelerde nasıl geliştirilebileceği ile ilgili eylemler, bakım 

kalitesinin artırılması ve hasta memnuniyetinin sağlanması için 

önemlidir.   

Merhameti Geliştirmek İçin Genel Öneriler 
 

• Çalışan ve öğrenci hemşirelerde merhameti nasıl 

gösterebilecekleriyle ilgili iyi bir eğitim verilmelidir. 

• Hemşirelerin iyi iletişimin, empati gibi becerileri 

geliştirilmelidir  

• Konuyla ilgili açık rehberler ve prosedürler hazırlanmalıdır.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0140
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• Hastalara bakım deneyimleri hakkında sorular sorularak hasta 

algısında merhamet değerlendirilmelidir. Kurum tarafından bu 

durum peryodik bir şekilde tekrarlanmalıdır  

• Yeni hemşire adayları için işe alınacak hemşire adayları kabul 

edilmeden önce merhamet ve diğer değerler açısından 

değerlendirilmelidir. 

• Mesleğin yüksek önceliği olarak bilimsel bir merhamet ölçeği 

geliştirilmelidir. Merhametin ölçülmesi merhametin gelişip 

gelişmediğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Merhametin geliştirilmesinde uygun yöntem ve uygulamaların 

belirlenmesi için mevcut seviyelerin ölçülmesi gerektiği de 

bildirilmektedir. 

• Merhamet her bireyde ve kültürde değişen özelliktedir. Bu 

özelliği sebebiyle bireysel anlamda merhamet 

değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra her kültürde farklı 

merhamet algıları ve davranışları olacağından farklı kültürlerde 

merhamet kavramının incelenmesi önemlidir. Nitekim Batı ve 

doğu dünyası ya da Müslüman ve Hristiyan dinlerinde merhamet 

davranışlarının ve göstergelerinin farklı olduğu bildirilmektedir.  

Bu nedenle hemşireler bakım verirken bireysel ve kültürel 

özellikleri de dikkate almalıdır. 

•  Merhametin eğitimle geliştirilebilen bir özellik olduğu 

savunulmaktadır. Bu bağlamda merhameti geliştirmeye yardımcı 

yöntem ve uygulamalar konusunda araştırmalar yapılmalıdır. 

• Gelecekte hemşirelerin daha merhametli olmaları için merhamet 

kavramın ne olduğu, merhametli bakımın nasıl verilebileceğine 
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ilişkin bilgilerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi 

müfredatının içerisine yerleştirilmelidir. 

• Merhametli bakımın verildiği sağlık bakım sistemlerini 

oluşturabilmek için hemşire, idareci ve politikacıların ortak 

görüşle işbirliği içerinde çalışması önerilmektedir. 

(Papadopoulos ve Ali 2016; Fisher, 2015, Durkin ve ark., 2018; 

Sinclair ve ark., 2017; Babaei, ve ark., 2016). 

Hemşirelik Eğitimi ve Merhamet  

Günümüzde merhametin, hemşirelik eğitimindeki yeri ve 

önemine ilişkin çalışmalar hem yurt içi hem de yurtdışında yapılmaya 

ve  tartışılmaya devam etmektedir (Durkin ve ark., 2019; Curtis 2013; 

Sturgeon, 2010). Fakat yapılan çalışma ve tartışmalara rağmen 

hemşirelik öğrencilerinde merhametin öğretilmesine ilişkin stratejiler 

hakkında kanıt çalışmaları yeterli değildir (Durkin ve ark., 2019). 

Çalışmaların sürmesine rağmen soyut olan merhamet kavramını 

anlatmak zor olabilir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde, bakım 

verirken merhametli olma gibi karmaşık kavramların öğrenciye 

öğretilmesinde ve bu öğrenmenin kolaylaştırılmasında zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Merhamet, hemşire ve öğrenci hemşirelerin 

uygulamada göstermesi beklenen mesleki değerlerden biridir. Fakat 

üniversite ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının eğitildiği kuruluşların zorlu 

ortamlarında merhametin nasıl etkinleştirildiği ve öğrenildiği henüz 

anlaşılamamıştır (Curtis, 2013). Sağlık uygulamalarının temel esası 

olarak görülen merhamet kavramı hem yurt dışı hem de ülkemizde 

hemşirelik eğitimi müfredat programlarında yeterli düzeyde 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0080
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bulunmamaktadır. Bu durumun nedeni olarak merhametin ne olduğu 

konusunda gerçek bir bilgi kavrayışının olmadığı gösterilmektedir 

(Sinclair ve ark., 2017; Geraghty, Lauva, ve Oliver, 2016). Özellikle 

bakıma ihtiyacı olan bireylerin/hastaların ve bakım ihtiyacını 

karşılayan hemşirelerin merhameti nasıl algıladıkları ve nasıl 

gösterdiklerine ilişkin bilgi eksikliği olduğu belirtilmektedir (NHS, 

2010; Durkin ve ark.,2018, Durkin ve ark., 2019; Burridge ve Foster, 

2019). Her geçen gün merhamet duygularında azalma ve merhamet 

eksikliğine bağlı birçok sorun yaşandığı göz önüne alındığında,  

eğitimde ve uygulamada merhametli hemşireler yetiştirmek için 

merhametin ne olduğunu bilmemiz gereklidir (Burridge ve Foster, 

2019). 

Hemşirelik eğitiminde uluslararası bir endişeden biri de öğrenci 

hemşirelerde merhametin gelişmesi ve merhametli uygulamanın 

mesleki yeterlilik üzerine sürdürülmesi için yeterince hazırlıklıların 

olmamasıyla ilgilidir (Geraghty, ve ark., 2016; Curtis, 2013; Durkin ve 

ark., 2018). Oysa hemşirelik eğitiminde,  eğitimcilerinin öğretim 

konusundaki artan kısıtlamalara rağmen öğrenci hemşireleri hem 

merhametli hem de entelektüel hemşireler olarak yetiştirmeleri 

beklenmektedir (Curtis, 2013; Durkin ve ark.,  2018).   

Merhamet her ne kadar insanın doğumdan itibaren sahip olduğu 

bir duygu olsa da her insan da aynı şekilde ortaya çıkmayabilir. Bu 

nedenle merhamet hem doğuştan hem de sonradan öğrenilebilen ve 

geliştirilebilen  bir duygu olarak görülmektedir (Curtis, 2013 , Sinclair 

ve ark., 2016).  Kant’ın etiğinin temelinde algılama ile yapmak olduğu 

belirtilmiştir. Fisher (2015) ise bu düşünceyle bakımın ve tıbbi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0080
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uygulamalarının eğitimle öğretilebildi gibi merhametli olmanın da 

sağlık eğitimi aracılığıyla geliştirilebileceğini belirtmektedir. Buna 

karşın merhametin öğretilip öğretilemeyeceği konusunda tartışmalar 

devam etmektedir (Curtis, 2013; Sturgeon, 2010). Hemşirelik 

öğrencilerinde merhameti öğretme stratejileri hakkındaki araştırma 

kanıtları oldukça sınırlıdır (Durkin ve ark., 2019). Buna karşın 

literartürde bu konuda yapılan bir çalışma hemşirelik öğrencilerine 

empati, bakım ve merhamet göstereceklerini düşünmeye teşvik eden bir 

hemşirelik terapisi modeli kullanarak merhametli bakımın 

öğretilebileceği gösterilmiştir (Durkin ve ark., 2019).   

Literatürde hemşirelik öğrencilerine merhamet, bakım ve klinik 

beceriler hakkında öğretmeyi amaçlayan derslerin hem çevrimiçi hem 

de sınıfta verildiğinde nasıl etkili olduğunu gösteren başka çalışmalar 

bulunmaktadır (Adam ve Taylor, 2014; Adamson ve Dewar, 2015; 

Hofmeyer ve ark., 2018). Bu çalışmaların sonuçları umut verici 

olmakla birlikte, çalışmalar kurs içeriği geliştirmeye odaklanmıştır ve 

bireysel bakım teknikleri konusunda çok az şey sunmaktadır.  Oysa 

yapılan çalışmalarda hemşirelerin bireysel bakım verirken basit ve 

küçük uygulamalarının (hastayı tanıma, saygı gösteren davranışlarda 

bulunma gibi) hastalar tarafından merhametli olarak görülmesinde 

etkili olduğu bilinmektedir (Peters, 2006). Bu nedenle merhametin her 

bireyde farklı olarak algılanabileceği göz önünde bulundurularak 

hemşire, öğrenci ve hasta açısısından nasıl algılandığı incelenmelidir 

(Crawford, ve ark., 2014; Durkin ve ark., 2019). Crawford, ve 

arkadaşları ( 2014 ) hemşirelik öğrencileri, hemşire eğitimcileri, 

hastalar ve hemşireler gibi kilit paydaşların bu programların tasarımına 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0064
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0002
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0003
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0039
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134?casa_token=vyvx6YzKhugAAAAA%3Ag6zjkqnEAScyrMdTN3sICTWvTG4iCeotJx2TwPUHrvIzJs7HfeQDrKEgigC0QATvMnCm1tDyxvd8B387#jan14134-bib-0017
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134?casa_token=vyvx6YzKhugAAAAA%3Ag6zjkqnEAScyrMdTN3sICTWvTG4iCeotJx2TwPUHrvIzJs7HfeQDrKEgigC0QATvMnCm1tDyxvd8B387#jan14134-bib-0017
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dahil edilmesinin hemşirelikte merhametin daha da anlaşılmasını 

sağlayacağını öne sürmektedir. Ancak, bunu araştıran çalışmaların 

sayısı sınırlıdır (Sinclair ve ark., 2016). Bu nedenle, öğrenci, eğitici, 

hasta ve hemşirelerde merhametin ne olduğu ve nasıl öğretilebileceği 

konusundaki görüşleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. Bu araştırmaların yapılabilmesi için ise merhameti 

değerlendiren güvenilir ölçeklere ihtiyaç vardır. 

Merhamet Kavramının Ölçümü: Merhametle İlgili Ölçekler  

Klinik bakım uygulamalarında, bakımın kalitesi ve hasta 

memnuniyetinin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir yer 

olan merhametin ölçülmemesi merhamet hakkında güçlü kanıtların elde 

edilmesinde önemli bir engeldir (Papadopoulos ve Ali, 2016). Bu konu 

hakkındaki eksiklik ve ihtiyaç 2008 yılında İngiliz Kraliyet Hemşirelik 

Koleji tarafından açıklanmıştır (Sinclair ve ark., 2017; Sturgeon 

2008).  

Merhamet kavramı soyut olduğu için bu kavramı anlamak ve 

ölçmek zordur. Merhamet genellikle hasta geri bildirimi, resmi 

denetimler ve personel ile uygulama liderleri arasındaki tartışmalar 

yoluyla ölçülmektedir (Durkin ve ark.,  2018 ). Literatürde merhamet 

konusuna olan ilginin ve araştırmaların artmasıyla birlikte merhameti 

değerlendiren bazı ölçekler geliştirilmeye başlanmıştır. Fakat klinik 

bakımda merhametin ölçülmesine yönelik araçlarla ilgili geçerlilik 

kanıtlarının kapsamlı ve kritik incelemeleri azdır (Sinclair ve ark.,  

2017). Literatürde bu konuda yeni çalışmaların yapılması, klinikte 

merhametin nasıl ölçülebileceğinin belirlenmesine, klinik ortamda 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14134#jan14134-bib-0063
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718300522?via%3Dihub#bb0110
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merhamettin ve merhametli bakım hakkındaki boşlukların ortaya 

çıkarılmasına ve konuyla ilgili gelecekteki araştırmaların, klinik 

uygulamaların ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır  

(Sinclair ve ark., 2017). 

Merhamet ile ilgili geliştirilen ölçeklerden bazıları şunlardır. Neff 

(2003) öz merhamet ölçeğini, Pomier (2011) merhamet ölçeğini,  

Hacker (2008) ilişkisel merhamet ölçeğini, Lee ve Seumun (2016) 

hemşirelerde merhamet yeterliliğini ölçeğini ve Kret (2011) ise 

merhamet ölçeğini geliştirmiştir. Bahsedilen bu ölçeklerden üçü 

hakkında bilgiler şu şekildedir.  

Merhamet ölçeği 

Pommier (2011) tarafından geliştirilen ölçek, 5 ila Likert 

ölçeğinde 1 ila 5 arasında değişen 24 madde içermektedir (1 = asla, 2 = 

nadiren, 3 = nadiren, 4 = sıklıkla, 5 = her zaman). Ölçeğin Türkçe 

versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği Akdeniz ve Deniz (2016) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek 6 alt boyuta sahiptir: iyilik (6, 8, 16, 24), 

ilgisizlik (2, 12, 14, 18), ortak insanlık (11, 15, 17, 20), ayrılık (3, 5, 10, 

22), dikkat (madde 4, 9, 13, 21) ve ayrılma (madde 1, 7, 19, 23). Alt 

ölçeklerden kayıtsızlık, ayrılma ve ayrılma ters puanlanmıştır. Ters ve 

ters olmayan puanlı maddeler için puanlar hesaplandıktan sonra, genel 

ölçek için ortalama puan hesaplanmıştır. Genel ölçek için ortalama 

puan arttıkça, merhamet düzeyi de artmaktadır. Ölçeğin, Cronbach’ın 

Alfa değeri 0,85'tir. Ölçeğin ülkemizde hemşire ve hemşirelik 

öğrencileriyle yapılan çalışmalarda sık kullanıldığı görülmektedir. 
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Hemşirelerde Merhamet Yeterlilik Ölçeği 

Lee ve Seumun (2016)  tarafından geliştirilen ölçek 17 sorudan 

oluşmaktadır. Ölçek iletişim, duyarlılık/hassasiyet ve içgörü olarak üç 

alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach α ve test-tekrar test 

güvenilirliği kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur (Lee ve 

Seumun, 2016).  Ulaşılabilen literatürde ülkemizde ölçeğin geçerlilik 

ve güvenirlik çalışması bulunamamıştır.  

Merhamet ölçeği 

Kret (2011) tarafından geliştirilmiştir. Kret hastalardan 

hemşirelerdeki merhameti değerlendirmelerini isteyen bir çalışma 

yaparak ölçeğini geliştirmiştir. Ölçek, sıcak/soğuk, hoş olmayan/hoş, 

merhametsiz/merhametli, duyarsız/duyarlı ve bakım/ bakımsızlığın 

psikometrik özelliklerini ölçen beş maddeden oluşmaktadır.  Bu ölçek, 

yanıtlayanlardan 0 - 10 arası bir skalaya her bir satıra bir X 

yerleştirmeleri istemekte ve değerlendirme alınan puanlara göre 

yapılmaktadır. 

Sonuç olarak merhamet her hemşirede olması gereken bir özellik 

olmakla birlikte kaliteli bakımın verilmesinde, değerlendirilmesinde ve 

sürdürülmesinde önemli bir faktördür (Babaei ve ark., 2016; Sinclair ve 

ark., 2016). Bu nedenle merhametin incelenmesi ve geliştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle merhametin bireysel özelliklerin 

yanı sıra çeşitli davranışlar, gelenekler, inançlar ve değerlerden oluşan 

karmaşık bir kültürel bir süreci olduğu göz önüne alındığında 

hemşirelerde, hemşirelik öğrencilerinde ve hastalarda merhametin 

incelenmesi gereklidir. Son söz olarak hemşireler merhametin 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/psychometry
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geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Babaei ve ark., 2016).  
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GİRİŞ 

Tabiattaki tüm canlılar için beslenme elzem bir özellik 

taşımaktadır. Her canlının beslenme şekli farklı olsa da büyümek ve 

gelişmek için yaşama adım atılan ilk andan itibaren tüm canlı yavruları 

anne sütüne ihtiyaç duymaktadır. İnsanlık tarihinde de yeni doğanlar, 

çok eski zamanlardan beri anne sütüyle beslenme biçimini 

benimsemişlerdir. Tarihsel süreçte emzirme davranışı öncelikli olarak 

biyolojik anne tarafından sağlanmaya çalışılsa da sütanneler yoluyla da 

beslenme gerçekleştirilmiştir. Anne sütü ile beslenme küresel düzeyde 

önemsenmektedir. Annelerin beslenme faaliyetlerini gerçekleştire-

bilmeleri için çeşitli politikalar üretilerek kurallar belirlenmekte ve 

anneler teşvik edilmektedir. Bu konuda özellikle de Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF), bu konuda çalışmalar yapmakta ve tüm dünya ülkelerine 

duyurmaya çalışmaktadır. En güncel olarak “Anne Sütünün Teşviki ve 

Bebek Dostu Hastaneler” programı ile hem anne sütünün önemine ve 

gerekliliğine dikkat çekilmekte hem de annelerin emzirme imkânlarını 

arttırmaya yönelik uygulamaları başlatmışlardır (Atıcı, Polat ve 

Turhan, 2007; Özen, 2018). 

Yeni doğan beslenmesi denildiğinde ilk akla gelen beslenme 

biçimi olarak emzirme ve besin kaynağı olarak da anne sütü akla 

gelmektedir. Anne sütü yeni doğmuş her bebek için vazgeçilmez bir 

besin kaynağıdır. Öyle ki antik zamanda anne sütünün kutsal sayıldığı 

ve yeni doğanın hayatta kalması için de gerekli olduğu düşüncesinin 

benimsendiği bilinmektedir. Nitekim bu dönemler de bile emzirme 
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olayının gerçekleşmesi için uygun fırsatlar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Tıp alanında en eski kayıt özelliği taşıyan Ebers Papirüsü’nde de yeni 

doğan beslenme biçiminin anne sütü ile beslenme olduğu ve bebeğin üç 

yaşına gelene kadar anne sütü alması gerektiği belirtilmiştir. Çok eski 

zamanlardan günümüze doğum yapan her anne öncelikli olarak 

çocuğunu emzirmeyi istemektedir. Ancak anne sütü alımının olmadığı 

durumlarda sütannelere başvurulmuştur. Örneğin Mısır, Yunan ve 

Roma kanunlarında sütanne sözleşmesinin de düzenlendiğine ilişkin 

bilgiler bulunmaktadır (Özkan-Pehlivanoğlu ve Ünlüoğlu, 2019). 

Geçmişten günümüze önemini koruyan anne sütü; yeni doğanlar 

ve bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Çünkü bebeklerin büyüme ve 

gelişimleri için gereken sıvı, enerji ve besin öğelerini 

bulundurmaktadır. Aynı zamanda anne sütü, biyoyararlılık düzeyi 

yüksek, kolay sindirilebilir, her zaman taze ve hazır bulunan ekonomik 

bir özellik taşımaktadır. Anne sütü özelliği bebeğin gereksinimlerine 

göre şekillenmektedir. (Walker, 2010). Anne sütü ile beslenme; 

bebeğin bağışıklığını güçlendirmekte ve psikososyal gelişimi 

sağlamaktadır. Ayrıca anne sütü ile beslenme, anne ve bebek arasındaki 

bağın güçlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Anne açısından 

bakıldığında da annenin popartum döneminde iyileşme sürecini 

kısaltmakta ve annenin normal hayatına dönüşünü kolaylaştırmaktadır. 

Emzirmek, anneleri kemik erimesinden (osteoporoz), yumurtalık 

(over), rahim ve (endometrium) meme kanserinden korumaktadır 

(Özen, 2018). 
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Annelerin gebelik ve doğum süreci yeni doğanların besleme 

biçimleri üzerinde etkili olmaktadır. Sezaryen doğum sonrasında anne 

sütünün gelişinde gecikme yaşanması ya da annenin fiziksel özellikleri 

anne sütü dışında takviye besine ihtiyacı doğurmaktadır. Dünya 

genelinde annelerin çalışma hayatına erken dönemde geri dönme 

zorunluluğu da mama tüketiminin artışında önemli olmaktadır.  

Bebeklik dönemi beslenmesi; sadece çocukluk dönemi ile sınırlı 

olmayıp, bireyin tüm yaşamı boyunca koruyucu etkilere sahiptir 

(Yağcı, 2007). Bebeklik döneminde beslenme konusunda takınılan 

tutum ve davranışlar, beslenme alışkanlığının oluşmasında temel yapıyı 

oluşturmaktadır. Bu erken ve kritik dönem beslenmesi bebeğin sadece 

fiziksel yapısı üzerinde etkilerle sınırlı olmayıp, gelişim bütünlüğü 

açısından bebeğin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde de 

doğrudan büyük etkilere sahiptir (Örün ve ark., 2010). Aynı zamanda 

bebeğin çevre ile olan sosyal ilişkilerinin gelişimine de katkı 

sağlamaktadır. Çünkü beslenme bebek ve ona bakım veren kişilerle 

etkin bir eylemi içerir. Bebek beslenmesi, bebeğin yalnızca ağızdan 

besini aldığı, karnını doyurduğu bir olay olmayıp, beslenme esnasında 

bakım verenin bebeğe gülümsemesi, okşaması gibi davranışlar bebek 

ile anne ya da bakım veren kişi arasında bağlanmanın kurulmasını 

sağlamaktadır. Bebek için beslenme aynı zamanda oyun ve zihinsel 

eylemlerini de gerçekleştirdiği zamanlardır. Bebekler beslenme 

sırasında beden kontrolü kazanmakta, ne kadar yiyeceklerine karar 

vermeyi de öğrenmektedirler. 
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Gelişim büyüme için büyük öneme sahip olan beslenme ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi ile de paralellik göstermektedir. Yeterli ve dengeli 

olmayan beslenme çocuklar üzerinde ölümlere varan olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yıl 

bazında 2.7 milyon çocuk ölümünün % 45’inin beslenme 

yetersizliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir (WHO, 2018). 

Dolayısıyla bebeklerdeki sağlıklı büyüme ve gelişimi için 

bebeğin tüm gelişim alanları boyutunda desteklenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Araştırmalar anne ve anne adaylarının gebelikte ya da 

öncesinde eğitim almalarının bebekleri ile olan beslenme ilişkilerini 

olumlu yönde desteklediğini göstermektedir. Bebek beslenmesi 

konusunda bilinç düzeyi yüksek olan annelerin bebeklerinin daha uzun 

süre anne sütü ile beslendiğini, emzirme sürelerinin uzadığını ve 

tamamlayıcı beslenmeyi doğru zamanda başlattıkları saptanmıştır 

(Uçar, 2020). 

Bu nedenledir ki bebeklik döneminde beslenme konusunda tüm 

ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, gelişimin en hızlı olunduğu 

dönemlerden biri olan bebeklik döneminde beslenmeye özen 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Bebeklik Dönemi Besin İhtiyacı 

Beslenme, bireyin doğasına uygun ve zorunlu bir ihtiyaç olarak 

kendini göstermektedir. Döllenme ile başlamakta, bebeklik ve 

sonrasında anne sütü, tamamlayıcı beslenme ve ek gıdalarla devam 

etmektedir. Bebeklik döneminde edinilen beslenme alışkanlıkları 

yaşam boyu devam etmektedir (Larson-Nath ve Goday 2019). Sağlıklı 
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büyüme ve gelişme için en temel faktörlerden birisidir. Dünya 

genelinde yaşamdaki ilk bir yıl içinde çoğu çocuk yeterli bir şekilde 

beslenememe durumundan dolayı çeşitli hastalıklara yakalanmakta ve 

hayatlarını kaybetmektedir (Ünsal, Atlıhan, Özkan, Targan ve Hassoy, 

2005). 

Yenidoğan ve bebeklik dönemi annelerin beslenme konusunda en 

tedirgin oldukları dönemlerden biri olarak görülmektedir. Beslenme 

şekli ne olursa olsun anneler çocukları için “acaba bebeğim doyuyor 

mu, yeterli süt/mama alıyor mu, bebeğime yetebiliyor muyum” 

şeklinde birçok sorunun anne zihninde dolaştığı bir dönemdir. Gün 

boyu döngüsel bir şekilde beslenme ihtiyaçları giderilen bebeklerin 

doyup doymadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç temel 

nokta bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Bebeğin gün içerisinde minimum beş kez idrarlı bezin 

çıkması,  

2. Doğum sonrası on beşinci günde doğumdaki ağırlığa 

ulaşması, 

3. Bebeklerde aylık olarak 500 gram alınması  

4. Persentil eğrisinde artan bir gelişim seyrinin olması bebeğin 

kilo alımının yeterli olduğunu göstermektedir (Gülümser-

Şişko, 2016). 

Bebeklik dönemi için en ideal besin anne sütüdür. Doğal ve hazır 

olarak gelişen anne sütünden her bebeğin en az altı ay boyunca tek 

başına verilmesi gerekmektedir. Anne sütü bebeğin ihtiyacına göre 

şekillenen en değerli besin kaynağıdır. Bebeğin tüm besin ihtiyacını ilk 



 

64 SAĞLIK PROFESYONELERİNDEN İNSAN HAYATINA BAKIŞ 

altı ay tek başına karşılamaktadır. Ancak altı ay sonrasında anne sütü 

ile beraber ek besin takviyesine başlanmalıdır.  

Laktasyon (Emzirme) Dönemi 

Laktasyon, hamilelik boyunca vücutta salgılanan çeşitli 

hormonların etkisiyle meme bezlerinin gelişip olgunlaşması ve süt 

üretmesi neticesinde doğumdan hemen sonra memelerden süt 

gelmesidir (Akdevelioğlu, 2019). Doğumdan sonra meme 

dokularından süt gelmesi ile başlayan döneme ise laktasyon (emzirme) 

dönemi denilmektedir. Bu dönem anne ve bebek arasında ilk bağın 

kurulduğu, bebeğin emmeye başlamasıyla birlikte gelişiminin 

desteklendiği bir dönemdir (Bağcı, 1997). 

Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en 

uygun beslenme yöntemi olmakla birlikte anne ile bebeğin sağlığı 

üzerinde çok özel, biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir. Bu nedenle 

doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde emzirmeye başlanması 

gerekmektedir. Erken emzirmeye başlama hem anne-bebek arasındaki 

duygusal bağ hem de emzirme başarısı ve süresi açısından çok 

önemlidir (Baysal, 2007; Godfrey ve Lawrence, 2010).  

Emzirme döneminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde birçok 

faktör etkilidir. Anne ve bebek sağlıklı olsa bile emzirme sürecini 

olumsuz etkileyen birçok sorun ortaya çıkabilmektedir (Hackenberry, 

2005). Bu sorunlar bebeğe ilişkin sorunlar (memeyi reddetme, bebeğin 

mizacı (huzursuz, kolik olması) hastalıklar, sarılık, alerji vb. iştah atağı, 

ankiloglossi (dil bağı), yarık damak, yarık dudak, bebeğin özel 

gereksinimli olması (down sendromu vb.),  prematüre doğum) ve 
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anneye ilişkin sorunlar (düz, içe çökük meme, uzun meme ucu, meme 

ucu çatlakları, mastit, yetersiz süt, dolu ve tıkanmış meme, annenin 

hastalığı, postpartum depresyon, annenin kullandığı ilaçlar) olmak 

üzere iki grupta toplanmaktadır. Bununla birlikte hastane koşulları 

annenin doğum şekli (sezeryan/normal), ve beslenme alışkanlıkları da 

emzirme sürecini etkileyebilmektedir. Bu dönemde annenin 

beslenmesine dikkat etmesi hem kendi sağlığı, hem de bebeğinin 

sağlıklı gelişimi açısından önemlidir (Arslan ve Şanlıer, 2019; Samur, 

2008; Taşkın, 2009). 

Emzirme döneminde annenin beslenme şekli anne sütünün 

içeriğini de etkilemektedir. Beslenmesi yeterli olan annelerin sütünde 

yeni doğanın büyüme ve gelişimi için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve 

besin öğeleri bulunmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenen bir anne günde 

700-850 ml süt salgılayabilmektedir (Akdevelioğlu, 2019).  

Emzirme döneminde annenin süt yapımı için günlük enerji 

gereksinimine 500 kkal ilave yapılması gerekmektedir. Bu miktarın 300 

kkal’sı annenin yediklerinden, 200 kkal’sı ise gebelikte kazanılan 

depolardan karşılanmaktadır. Ayrıca anne diyetine günde 15-25 g 

protein eklemeli ve n-3 yağ asitlerini yeterli miktarda almalıdır. Bu 

dönemde annede demir eksikliğine bağlı anemi gelişebilmektedir 

(Baysal, 2002; Baysal, 2007).  Emziren kadınların demir gereksinimleri 

15-20 mg/gün’dür. Kırmızı et, kurubaklagiller, kuru meyveler ve 

yumurta en iyi demir kaynaklarıdır. Emzirme döneminde süt yapımı 

için gereksinimi en çok artan vitaminlerden biri kalsiyumdur. Annenin 

yeterli kalsiyum alamadığı durumlarda bebek ihtiyacı olan kalsiyumu 

annenin kemik depolarını kullanarak karşılamaktadır. Bu durumda 
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annenin kemik ve diş sağlığını olumsuz etkilemektedir. Emzirme 

döneminde 18 yaş altındaki kadınların 1300 mg/gün, 18 yaş üstü 

kadınların ise 1000 mg/gün kalsiyum almaları önerilmektedir. Yine bu 

dönemde özellikle bir yaşına kadar bebeklere tuz verilmediği için 

annenin yeterli miktarda iyot alarak sütüyle bebeğin iyot ihtiyacını 

karşılaması gerekmektedir (Gür, 2007; Scott, Shaker ve Reid, 2004; 

Özkara ve ark., 2016). 

Beslenmeden bağımsız olarak annenin süt yapımı, bebeğin 

memeye uygun pozisyonda verilmesi ve emzirme sıklığı ile de 

ilişkilidir. Bu nedenle bebekler günde 8-12 kez arasında emzirilmeli, 

her istediğinde ve her beslenmede her iki göğüs düzenli olarak 

verilmelidir (Taşkın, 2009). Bebeğin sık sık emzirilmesi hem süt 

üretimini artıracağı için hem de süt üretiminin devamlılığını 

sağlayacağı için doğum sonrası ilk günlerde gece ve gündüz fark 

etmeksizin bebek istemese bile 2-3 saatte bir emzirilmelidir. Süt 

üretiminin devamlılığı için emzirmeye bir önceki emzirmede son 

bırakılan memeden başlanmalıdır (Karaağaoğlu ve Samur, 2011).  

Annenin süt yapımında önemli olan emzirme süresi ve sıklığı ise 

memelerin süt kapasitesine, bebeğin emme becerisine ve midesinin 

fizyolojik kapasitesine göre değişebilmektedir Ancak emzirme 

süresinin yarım saatten fazla, on dakikadan (her meme) az olmamasına 

dikkat edilmelidir (Özkan ve ark., 2016).  Emzirme süresinin fazla 

olması meme problemlerine neden olabileceği gibi, az olması da 

bebeklerin emzirmenin başlangıcındaki ön süt ve emzirmenin sonlarına 

doğru yağdan zengin olan son sütten faydalanmalarını engellemektedir. 

Bebek sezaryen ile doğmuş olsa bile emzirmenin süresinde ve 
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sıklığında mümkün olduğunca herhangi bir kısıtlama yapılmamalıdır. 

Bebek çok uzun süre uyuduğunda veya anne memelerinde doluluk 

nedeni ile rahatsızlık hissettiğinde bebek uyandırılmalı ve 

emzirilmelidir (Meedya,  Fahy. ve Kable, 2010; Taşkın, 2016; Yaman, 

2015). 

Annenin bebeği tutuşu, bebeğin duruş pozisyonu ve memeye 

yerleşme şekli de etkin bir emzirme için önemlidir (Samur, 2008). 

Değişik emzirme pozisyonları olmakla birlikte başarılı bir emzirme için 

uygulanacak temel kurallar aynıdır. Anne kendisini hangi pozisyonda 

rahat hissediyorsa öyle emzirmelidir. Fakat hangi pozisyonda emzirirse 

emzirsin bebeğin üstüne eğilmemelidir. Parmakları meme altında göğüs 

duvarına düz olarak yaslanmalı, işaret parmağı memeyi alttan 

desteklemeli, başparmak memenin üst kısmında olmalı (C-şeklinde 

tutuş)  ve parmaklar memeye baskı yapmamalıdır. Bebeğin, baş ve 

gövdesi aynı doğrultuda olmalı, bebek annenin vücuduna olabildiğince 

yakın olmalı, yüzü memeye doğru bakmalı ve burnu meme ucunun 

karşısında olmalıdır. Eğer bebek yeni doğansa anne bebeği poposundan 

desteklemelidir (Karaağaoğlu ve Samur, 2011; Köksal ve Gökmen, 

2000). Bebek memeye yerleştirilirken meme ucu bebeğin dudaklarına 

dokundurularak bebeğin ağzını geniş açması beklenmelidir. Bebeğin alt 

dudağı meme ucunun altına gelecek şekilde memeyi kavramalıdır. 

Doğru şekilde memeye yerleşmiş bir bebeğin çenesi memeye 

dayanmıştır, ağız geniş ve açıktır, alt dudak dışa doğru dönüktür ayrıca 

areola (meme başının çevresindeki koyu renkli alan) ağzın üst kısmında 

alt kısmına göre daha fazla görünmektedir.  
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Etkin bir şekilde emen bebek yavaş bir tempoda derin emme 

hareketleri yapar, yutma sesi duyulur. Yanaklar dolgundur ve içeri 

doğru çekilmez. Bebek sakindir, emmeyi kendi kendine bırakır ve anne 

memelerinde ağrı hissetmez (Devecioğlu, Öneş ve Ünüvar, 2006; 

Ertuğrul, Darendeliler ve Bilge, 2007).   

Emzirmenin etkili bir şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için genel 

olarak şu hususlara dikkat edilmelidir.  

• Doğumdan hemen sonra, en geç yarım saat içerisinde bebek 

çıplak olarak annenin göğsüne konmalıdır. Anne ve bebek 

arasında temas sağlanmalı, bebek ağzını açıp memeyi arayarak 

emmeye hazır olduğunu belli eder etmez ilk emzirme 

sağlanmalıdır.  

• Annelere, emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı 

kaldıklarında sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri 

gösterilmelidir (Bağcı, 1997; Sutherland, Pierce ve Blomquist, 

2012). 

• Tüm gebe kadınlar anne sütünün yararları açısından 

bilgilendirilmelidir. 

• Annelere hastane sonrası emzirme sırasında karşılaşabilecekleri 

sorunlar ve böyle bir durumda yardım alabilecekleri sağlık 

kuruluşları hakkında bilgi verilmelidir. 

• Bebeğe tıbbi zorunluluk olmadıkça emzirme öncesi başka hiçbir 

besin maddesi verilmemeli ve ilk olarak kolostrumu emmesi 

sağlanmalıdır.  

• Bebek her istediğinde, sık sık emzirilmelidir.  
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• Emzirilen bebeğe yaşamın ilk 6 ayı su dâhil ek besin maddesi 

verilmemelidir. 

• Emzirmeyi destekleyen grupların oluşumu sağlanmalı ve 

taburcu olan annelerin bu gruplara katılmaları teşvik edilmelidir. 

• En önemlisi emzirmeye ilişkin bir politika oluşturulmalı ve tüm 

sağlık personeli bu politika hakkında bilgilendirilmelidir 

(Çavuşoğlu, 2002; Şanlıer ve Ersoy, 2003). 

Anne Sütünün Yapımı 

Gebelik boyunca hormonal etkilerle gelişen meme dokusunun 

doğumdan sonra süt yapmaya ve salgılamaya başlamasına 

“laktogenezis” denir.  Laktogenesiz üç evrede gerçekleşir (Sencer ve 

Orhan, 2005). 

• Laktogenezis I: Gebelikte salgılanan progesteron, östrojen, 

prolaktin, gibi hormonların etkisiyle meme dokusu emzirme 

dönemine hazırlanır. Bu evrede meme dokusunda kan akışı artar 

ve damarlar belirginleşir. Gebeliğin ikinci ayında östrojenin 

etkisiyle memeler büyümeye ve gelişmeye başlar. Altıncı aydan 

itibaren anne sütü meme dokusundaki alveol adı verilen süt 

bezlerinde üretilmeye başlar (Yurdakök, 2004). 

• Laktogenezis II: Doğumda plesantanın ayrılmasıyla birlikte 

meme bezinin süt salınımını gerçekleştirme evresidir. Süt 

salınımından sorumlu en önemli hormon prolaktindir. Prolaktin, 

sütün devamlılığında önemli rol oynamaktadır. Süt, prolaktin 

hormonunun uyarısı ile alveol adı verilen süt keseciklerden 

salgılanmaktadır. Süt salınımında önemli olan bir diğer hormon 
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oksitosindir. Oksitosin beynin tabanındaki hipofiz bezinin arka 

lobundan salgılanan bir hormondur. Sütün memeden süt 

kanallarına doğru ilerlemesini ve doğumdan önce doğumun 

gerçekleşmesini sağlamak için rahim kasılmasını sağlayan 

hormondur. Doğumdan sonra rahmin toparlanmasına da yardımcı 

olur (Şanlıer ve Ersoy, 2003; Hackenberry, 2005). 

• Laktogenezis III: Doğum sonrası yaklaşık 10. günden 

involüsyona kadar geçen süredir. Sütün devamlılığının olduğu 

dönemdir. Prolaktin salınımı anne emzirmeyi tamamen 

durdurduktan birkaç gün sonra durur. Emzirme devam ederse 

prolaktin salınımı yıllarca kesilmeden devam edebilir (Taşkın, 

2009). 

Anne Sütünün İçeriği ve Özellikleri 

Anne sütü, bebeğin sağlığı ve gelişimi için D vitamini dışında 

ihtiyaç duyulan tüm besinleri içeren çok yönlü bir sıvıdır. Anne sütü 

bileşiminin en önemli özelliği bebeğin yaşına ve durumuna göre 

farklılaşmasıdır (WHO, 2015). Doğumdan sonra anne sütü üç aşama 

değişiklik göstermektedir (Baysal ve Arslan, 2003). 

Kolostrum: Doğumdan sonra ilk 5 gün içinde salgılanan az 

miktardaki koyu yapışkan ve sarımsı olan süte kolostrum 

denilmektedir. Kolostrum gebeliğin 16. haftasında üretilmeye başlar. 

Gebeliğin yaklaşık 20. haftasında memelerden kolostrum gelebilir. Bu 

durum emzirmeye hazırlık yapıldığının göstergesidir ve normal kabul 

edilir.  Kolostrum yenidoğanın gereksinimleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Sodyum, klor, magnezyum gibi minerallerden zengin 
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olup, protein içeriği fazla, laktoz içeriği düşüktür (Demirci, 2005). A ve 

E vitamini, beta-karoten ve çinko bakımından zengindir. Alerji ve 

intolerans gelişmesini önleyen epidermal büyüme fonksiyonlarını 

içerir. Bilirubuninin bağırsaktan atılmasını sağlayarak bebeğin sarılık 

geçirmesini önler. Demirin emiliminde etkilidir. Demiri bağlar, 

bakterinin demiri kullanarak üremesine engel olur. Laktoferrin 

proteinini içerir. Bebeğin ilk aşısı olarak nitelendirilen kolostrum 

bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Bu nedenle doğumdan sonra az 

miktarda olsa bile bebeğe mutlaka verilmelidir (Gür, 2007; 

Karaağaoğlu ve Samur, 2011). 

Geçiş sütü: Yeni doğanın gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için 

ilk 5 günden sonra süt üretimi hızlanmaya başlar.  Geçiş sütü 

kolostrumdan sonra 5-15 gün boyunca salgılanan süttür. Laktoz, yağ ve 

enerji miktarı kolostruma oranla daha yüksek, protein ve mineral içeriği 

ise daha düşüktür. İçeriğindeki elementlerin değeri kolostrum ile matür 

süt arasındadır (Arlı ve ark., 2013). 

Matür (Olgun) Süt: Doğumdan iki hafta sonra üretilen süte 

matür süt denir. Matür sütün %87,5’i su, %4,8’i karbonhidrat, %3,8’i 

yağ ve % 3,2’si, proteinden oluşur. Matür süt bebeğin ilk 4-6 aylık 

dönemde besin ihtiyacını hiçbir ek gıdaya gerek kalmadan 

karşılayabilir. Matür sütün içeriği emzirmenin başlangıcı ile sonunda 

değişiklik göstermektedir. Emzirmenin başında protein, karbonhidrat, 

su ve vitaminden zengin olan süt (ön süt), emzirmenin sonunda yerini 

yağdan zengin olan süte (son süt) bırakır ve bu sayede bebekte tokluk 

hissi sağlanır. Emzirme sürecinde bu değişimin ne zaman olduğu tam 

olarak bilinemediği için bebeğin memeyi boşaltması sağlanmalıdır. Son 
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sütü alan bebek doygunluk hissederek memeyi kendiliğinden bırakır 

(Karaağaoğlu ve Samur, 2011; Özkara ve ark., 2016). 

Prematüre bebeğe sahip annelerin sütünün içeriği, zamanında 

doğmuş yapmış annelerin sütüne göre farklılık göstermektedir 

(Yurdakök, 2004). Erken doğum yapan anneler bebeklerinin ağırlığına, 

gebelik yaşına, böbrek solüt yüküne uygun süt salgılarlar. Prematüre 

sütünde, term bebek sütüne oranla yüksek düzeyde kolesterol 

bulunması prematüre bebeğin hızlı olgunlaşmasında önemli rol 

oynamaktadır (Yaman, 2015). 

 Anne sütünün bileşimini annenin diyeti, annenin doğum yaşı, 

emzirme süresi, emzirme zamanı, annenin tekrar gebe kalması, mevsim 

ve ilaç kullanımı gibi faktörlerde etkilemektedir (Şanlıer, 2013). Genel 

olarak anne sütünün bileşimi şu şekilde sıralanmaktadır. 

 Anne sütü proteini whey ve kazein olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Anne sütündeki whey proteini ve kazein oranı 

laktasyon süreci ile birlikte değişiklik göstermektedir. 

Laktasyonun başlarında bu oran 90/10 iken, matür sütte 60/40 dır. 

Kazeinin daha az, whey proteinlerinin daha fazla olması 

sebebiyle anne sütü proteinlerinin sindirimi daha kolaydır. İnek 

sütünde ise kazein miktarı daha fazladır. 

 Whey proteinlerinden olan laktoferrin inek sütünde 

bulunmazken anne sütünde vardır ve demir emilimine yardım 

eder, bakterilerin demiri kullanmalarını engeller ve bebeği 

hastalıklara karşı korur (Baysal, 2007; Arslan ve Şanlıer, 2019). 
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 Anne sütü, inek sütündeki whey proteininin büyük bölümünü 

oluşturan ve alerjen özeliği bulunan beta laktoglobülin 

içermemektedir (AAP, 2012) 

 Anne sütünde bulunan laktoz, karbonhidratların en önemlisidir 

ve inek sütüne oranla yüksek düzeydedir. Sütteki kalsiyum 

emilimini kolaylaştıran laktoz bebeğin kemik gelişimi açısından 

önemlidir. Laktozun sindirilemeyen kısmı ise bağırsaklarda 

bulunan floranın oluşmasına etki ederek patojen olan 

mikroorganizmaların üremesine engel olmaktadır (Bağcı, 1997). 

 K ve D vitaminleri dışında yağda ve suda eriyen vitaminler 

bebek için yeterli düzeydedir. D vitaminin karşılanması için de 

bebek 15 günlük olduğunda günde 400 IU D vitamini ilavesi bir 

yaşın sonuna kadar önerilmektedir. Demir içeriği ise anne 

sütünde düşük olmakla beraber emilimi çok yüksek olduğundan 

tek başına anne sütüyle beslenen bebeklerde ilk 6 ay demir 

takviyesi gerekmemektedir. Anne sütü, inek sütüne göre daha 

yüksek miktarda E vitamini bulundurmaktadır. Anne sütünün 

mineral içeriği bebeğin henüz olgunlaşmamış böbrek işlevleri 

için düşüktür. Kalsiyum fosfor oranının 2/1 olması kemik 

mineralizasyonunu olumlu yönde etkilemektedir. Anne sütündeki 

çinko emilimi inek sütünden fazladır. Anne sütü ile beslenen 

çocuklarda bakır eksikliği görülmemektedir (Arslan ve Şanlıer, 

2019). 

 Anne sütü kalorisinin % 50’sini lipidler sağlar. Anne 

sütündeki yağ miktarı inek sütüne oranla daha yüksektir. Ayrıca 

araflinonik asit, dokozahekzaenoikasit, linolenik asit, alfa linoleik 
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asit gibi uzun zincirli doymamış yağ asitlerinden zengin olması 

bebeğin beyin ve göz gelişimi açısından önemlidir. Lipidler hem 

enerji kaynağı olmakla birlikte hem de sinir sisteminin yapısının 

ve işlevlerinin gelişiminde önemli rol almaktadırlar. Yine yüksek 

miktarlarda bulunan kolesterolün lipolitik enzim sistemlerinin 

gelişimini uyararak ileriki yaşlarda ateroskleroz için risk 

oluşturan lipidlerin birikimini önlediği düşünülmektedir. 

 Anne sütünde bulunan galaktoz lipitlerle bileşik oluşturarak 

bebeğin beyin gelişimini olumlu etkilemektedir (Ballord ve 

Marrow, 2013; Gür, 2007). 

 Anne sütü içeriğindeki hücresel faktörler sayesinde 

enfeksiyonlara karşı koruyucudur. 

 Anne sütünde besin öğelerinin dışında birçok biyoaktif 

bileşenler mevcuttur. Sinir sisteminin gelişmesine etki eden beyin 

ve glial hücre kaynaklı nörotrofik faktör gibi büyüme faktörleri 

yer almaktadır (Arslan ve Şanlıer, 2019). 

 Anne sütünde yararlı organizmaların çoğalmasını sağlayan 

prebiyotiklerden olan oligosakkaritler bulunmaktadır. Anne sütü 

oligosakkaritleri patojenlerin bağırsak duvarına tutunmasını 

engellemektedir. 

 Anne sütünün %87’si sıvıdan oluşmaktadır bu nedenle ilk altı 

ay bebeğin anne sütü dışında su ya da benzeri sıvı gıdalara 

ihtiyacı yoktur (Baysal, 2007; Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002; 

Kavas, 2003; Stein, 2015). 
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Anne Sütünün Önemi 

Bebekler için en ideal besin anne sütüdür. Anne sütü yeni doğan 

bebekte büyüme ve gelişme için gerekli olan sıvı, enerji ve tüm besin 

öğelerini içerir. Özellikle ilk 6 ay verilen anne sütü bebeğin su dâhil 

tüm gereksinimlerini tek başına karşılamaktadır. Amerikan Pediatri 

Akademisi ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmeyi, bunu takiben en 

az 1 yıl mümkünse 2 yaşa kadar da tamamlayıcı besinlerle beraber 

emzirilmenin sürdürülmesini önermektedir (AAP, 2012).  WHO’nun 

2015 hedefleri arasında ilk 6 ay sadece anne sütü verme oranının en az 

%50’ye ulaştırılması planlanmaktadır (WHO, 2015). Emzirmenin hem 

bebeğe hem de anneye birçok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar şu 

şekilde sıralanmaktadır. 

Bebek Açısından Yararları: Anne sütünün bebek açısından yararları şu 

şekilde sıralanmaktadır. 

• Anne sütü, bebeğin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerir, 

bebek için en ideal besindir. 

• Sindirimi kolay ve ekonomik bir besindir. 

• Emzirilen bebeklerde idrar yolu ve solunum yolu 

enfeksiyonları, diyare, bakteriyel menenjit görülme oranları daha 

düşüktür. 

• Anne sütünün, bebeğin nöromotor gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır (Arslan ve Şanlıer, 2019; Karaçam, ve Kitiş, 2005). 

• Anne sütü biyolojik fonksiyonları düzenler, organ ve sistemlerin 

büyümesini sağlar. 
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• Emzirme anne- bebek bağlanması açısından önemlidir. Bebeğin 

duygusal gelişimini destekler. 

• Anne sütündeki uzun zincirli yağ asitleri bebeğin beyin ve göz 

gelişimi için önemlidir (Yurdakök, 2004). 

•  Emzirilerek beslenen bebeklerde çene ve dişlerde kapanma 

bozuklukları daha az görülür. Anne sütü diş gelişimi için gerekli 

olan mineralleri (flor vb) içerir. 

• Akut ve kronik hastalıkların riskini en aza indirir (Alt solunum 

yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları, 

alerjik hastalıklar, ani bebek ölümü sendromu, insuline bağlı 

diyabet, obezite, ishal, lenfomalar ) 

• Anne sütünün kokusu ve tadı annenin beslenmesine göre 

değişebilir. Bu durumda bebeğin farklı tatlara alışmasını sağlar 

(Ballord ve Marrow, 2013; Gür, 2007). 

• Ane sütü sindirime yardımcı aktif enzimler, hormonlar ve 

büyüme faktörleri, antioksidanlar, immünglobülinler gibi 

koruyucu etmenler içerir. 

• Emzirme bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk 

uykuya dalmasını sağlar. 

• Anne sütü çocuklarda obeziteye karşı en önemli koruyucu 

faktördür.  Bebek büyüdükçe sütün yapısı ihtiyaca göre 

değişmektedir. Emzirmenin başında ve sonunda sütün bileşimi 

değişmektedir. Emzirmenin sonuna doğru anne sütündeki yağ 

miktarı artmakta buda bebeğe doygunluk hissi vererek emmeyi 

bırakmasına yardımcı olmaktadır (Baysal, 2007). 
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• Anne sütünde bulunan demir miktarı diğer sütlere nazaran daha 

az olmasına rağmen bağırsaklar tarafından daha kolay emilir. 

Ayrıca anne sütünü alan bebeklerde kansızlık daha az görülür 

(Arslan ve Şanlıer, 2019;WHO, 2015). 

Anne Açısından Yararları: Emzirmenin anneye yararları şu şekilde 

sıralanmaktadır. 

• Emziren kadınlarda osteoporoz, meme kanseri, over ve uterus 

kanseri daha az görülür. 

• Emzirme rahmin daha kısa süre de normale dönmesini sağlar. 

• Emzirme sırasında kalori harcanır ve daha kolay kilo verilir. 

• Emziren annelerde endometrozisin ilerlemesi çok daha yavaştır 

(Bağcı, 1997; Çavuşoğlu, 2002). 

• Emzirme esnasında salgılanan oksitosin hormonun etkisiyle 

doğum sonu kanama riski azalır ve anemi gelişmesi önlenir. 

Ayrıca prolaktin oksitosin hormonu annenin rahatlamasını ve 

bebeğiyle daha kolay bağ kurmasını sağlar. 

• Emzirme annenin Tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır. 

• Ovülasyonun gecikmesi, kan basıncının azalması, stres ve 

doğum sonrası depresyonun azalması gibi olumlu etkileri 

bulunmaktadır (Arslan ve Şanlıer, 2019; Gür, 2007; Samur, 

2008). 

Yenidoğanda Formül Süt/Bebek Maması ile Beslenme  

İlk 6 ayda tıbbi nedenlerle anne sütü alamayan veya yeterli 

düzeyde anne sütüyle beslenemeyen bebekler formül süt (bebek 
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maması)  ile beslenmektedir. Formül sütler anne sütünün yerine 

kullanılsa da anne sütünün içerdiği tüm bileşenlere sahip değildir. 

Ancak whey protein ağırlıklı olan formül sütlerin anne sütüne daha 

yakın olduğu bildirilmektedir. Yine gelişen teknolojiyle birlikte 

mamalara eklenen prebiyotikler ve uzun zincirli yağ asitleri de anne 

sütü alamayan bebeklerin gelişimleri açısından önemlidir. Eğer bebek 

anne sütü alamıyor ise formül süt ile beslenme en az 2 yaşına kadar 

sürdürülmelidir (Bülbül, 2017). 

Bebeklerin tüketimine yönelik hazırlanan bebek mamaları, 4 

gruba ayrılmaktadır. İlk grupta 0-6 ay arası kullanılan bir numaralı 

mamalar bulunmaktadır. Yaşamın ilk 6 ayında kullanılmak için üretilen 

bir numaralı mamalar bebek sütü, bebek maması, bebek formülü, 

biberon maması ya da formül süt gibi adlar altında toplanmaktadır. 

İkinci grupta 6. aydan sonrası için üretilen 2 ve 3 numaralı devam sütü, 

devam formülü ve devam mamaları yer almaktadır. Bir diğer grup kaşık 

mamalarıdır Dördüncü grupta ise kavanoz ambalajlı bebek ek 

gıdalarıdır (Gökçay ve ark., 2012). 

Formül sütleri bebeğe verilmeden önce Dünya Sağlık Örgütü’nün 

önerdiği şekilde hazırlanmalı ve saklanmalıdır.  Hazırlanırken mutlaka 

hijyen kurallarına dikkat edilmeli, öncesinde eller mutlaka sabunla 

yıkanmalıdır. Son kullanma tarihi geçen formül mamalar asla 

kullanılmamalıdır. Eğer bebek anne sütü de alıyorsa mama biberon ile 

değil enjektörle veya kaşıkla bebeğin ağzına akıtılarak verilmelidir. 

Biberona alışan bebekler sonrasında anne memesini emmekte güçlük 

çekebilirler. Eğer bebek anne sütü hiç almıyor ise mama biberon ile 

verilebilir. Bu noktada biberonun temizliğine çok dikkat edilmelidir. 
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Kaynatılarak dezenfekte edilen biberonlar ve başlıkları ağzı kapalı 

olarak saklanmalıdır (Chu, 2013; Pekcan, 2018). 

Biberon ile besleme yapılırken bebeğin pozisyonu önemlidir. 

Bebek oturur durumda olmalı ve biberon dik tutulmalıdır.  Biberon 

yatay tutulursa bebek hava yutabilir bu da gaz oluşumuna neden 

olabilir. Ayrıca bebekte aspirasyon riski de artar. Oturur durumda 

beslenen bebeğin mide gazı özofagustan rahatça çıkarken yatarak 

beslenen bebeklerde hava midede hapsolur. Bu da regürjitasyon riskini 

arttırır (Gökçay ve ark., 2012). 

Tamamlayıcı Beslenme 

Anne sütü ilk 6 ay bebeğin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır 

ancak 6 aydan sonra tek başına anne sütü bebeğin gereksinimlerini 

karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Altıncı aydan itibaren başlayan ve 

diğer yiyecek ve içeceklerin anne sütü ile birlikte verildiği süreç 

“tamamlayıcı beslenme” olarak tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı 

beslenme 6-24 ay arasındaki dönem olarak kabul edilmektedir. 

Tamamlayıcı beslenme, bebeklerin ileri dönemdeki besin tercihlerini ve 

yeme davranışlarını etkileyeceğinden, hem aile hem de bebek açısından 

oldukça önemlidir (Arslan ve Şanlıer, 2019). 

Tamamlayıcı besinlere en uygun başlama zamanı bilimsel açıdan 

en çok araştırılan konulardan biridir. Amerikan Pediatri Akademisi 

(AAP)  tamamlayıcı besinlerin 4. aydan önce verilmemesi gerektiğini, 

bebek sadece anne sütü alıyor ise 6. aya kadar geciktirilmesini 

önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerde 6. aydan 

itibaren tamamlayıcı beslenmeye geçilmesini önermektedir. Avrupa 
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Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 

(ESPGHAN) ise tamamlayıcı beslenmenin 17. haftadan önce 

verilmemesini fakat 26. haftadan da geç başlanmamasını önermektedir  

(Bilici ve Köksal, 2013; Gür, 2006). 

Tamamlayıcı beslenmeye 4. aydan önce başlatılmaması 

gerekliliğinin bazı fizyolojik sebepleri vardır. 4 aydan küçük 

bebeklerde nişasta sindirimi yeterli değildir (Arslan ve Şanlıer, 2019). 

Böbrekler henüz tam olarak gelişmediği için 4 aydan küçük bebeklerde 

protein son ürünleri ve mineral atımı güçtür.  Bebeklerin sindirim 

sistemi ancak 4-6. aylar arasında nişasta, protein ve yağı sindirebilecek 

kadar olgunlaşmaktadır. Ayrıca bebeklerde tat duyusu 4. aydan itibaren 

gelişmeye başlar. Bebeklerin tamamlayıcı beslenme için gereken 

nörolojik gelişimi en erken 4. ayda; fakat en uygun 6. ayda tamamlanır. 

Birçok bebek 6 ay civarında destekle oturabilir ve üst dudağı ile 

kaşıktan mamayı alabilir. Altı aydan küçük bebeklerde, dili dışarıya 

itme refleksi güçlüdür, baş kontrolü, böbrek fonksiyonları, çiğneme 

becerisi henüz gelişmemiştir. Tamamlayıcı beslenmeye erken 

başlamakla birlikte geç başlamanın da bebek açısından dezavantajları 

bulunmaktadır (Kalkanoğlu, 2006). Genel olarak tamamlayıcı besinlere 

erken ya da geç başlamanın dezavantajları şu şekilde sıralanmaktadır. 

 Tamamlayıcı beslenmeye erken başlamak anne sütünün 

veriminde ve emzirme süresinde azalmaya sebep olur. 

 Anne sütü ile beslenme süresinin kısalması bebeğin anne 

sütünden yeterince yararlanmamasına neden olur (Arslan ve 

Şanlıer, 2019). 
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 Tamamlayıcı besinlerin hiçbirinin besin değeri anne sütüne 

eşdeğer değildir bundan dolayı anne sütünün yerini alamazlar. 

 Tamamlayıcı beslenmeye erken başlamak ve bebeğe aynı 

öğünde hem anne sütü hem tamamlayıcı besin vermek anne 

sütünde bulunan demir, çinko gibi minerallerin emilimini 

olumsuz etkilemektedir (Meedya ve ark., 2010; WHO, 2005). 

 Tamamlayıcı beslenmeye erken başlanılan bebeklerde 

enfeksiyon hastalıkları daha sık görülebilir. 

 İlerleyen dönemde astım, çölyak, tip1 diyabet ve alerjik 

hastalıkların görülme riski artabilir. Özellikle bağırsak 

villuslarının işlevlerinin bozulmasına neden olur. 

 Uzun dönemde hipertansiyon ve obeziteye yatkınlık, sağlıksız 

yeme alışkanlıkları ve besin alerjilerinin gelişimi gibi riskler söz 

konusu olabilir.  

 Tamamlayıcı besinlere geç başlanıldığında bebekte yetersiz 

enerji alımı nedeniyle büyüme ve gelişmede duraksama, 

malnütrisyon ve bazı vitamin mineral yetersizlikleri görülebilir. 

Yine bebekte katı besinlerin reddi, besine karşı isteksizliğe bağlı 

kusma, çiğneme-yutma problemleri gibi yeme bozuklukları 

oluşabilir. 

 Tamamlayıcı besinlere geç başlanması bebeğin çiğneme, 

yutma gibi yeme işlevlerinin gelişmesini ve yeni tatlara 

alışmasını geciktirebilir. 

 Tamamlayıcı beslenmeye geç başlanıldığında bebekte çinko 

ve demir gibi bazı mikro besin öğelerinin eksikliği oluşmaktadır. 
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Bunun nedeni ilk 6 aylık dönemde anne sütünün bebeğin tüm 

mikro besin ihtiyaçlarını tek başına karşılaması, 6. aydan sonra 

anne sütünden gelen mikro besinlerin bebeğin ihtiyaçları için 

yeterli olmamasıdır (Baysal, 2007; Gür, 2006; Shumey ve ark., 

2013; WHO, 2000). 

Tamamlayıcı Beslenmede Kullanılacak Besinler 

Tamamlayıcı beslenmede enerji/ besin miktarı ve öğün sayısı 

bebeğin ayına göre değişiklik göstermektedir. Anne sütüne ek olarak 

tamamlayıcı besinlerden gelmesi gereken enerji 6.-8. aylarda ortalama 

200 kcal, 9.-11. aylarda 300 kcal ve 12.-23. aylarda ise 550 kcal’dir. 

Tamamlayıcı beslenme döneminde günlük alınması gereken enerjinin 

%45-60’ı karbonhidrattan, %30-45’i yağlardan, %10’u proteinlerden 

karşılanmalıdır (Gür, 2006). Yaşa göre günlük besin gereksinimleri 

aşağıda verilmiştir (Baysal, 2007; Şanlıer, 2015). 

 7-12 Ay 1-3 Yaş 

Karbonhidrat 95 g/gün 130 g/gün 

Yağ 20 g/gün  - 

Omega 3 yağ asitleri 0,5 g/gün 0,7 g/gün 

Protein 1 g/kg/gün 0,95 g/kg/gün 

Kalsiyum 260 mg /gün 500 mg/gün 

Demir 11 mg /gün 7 mg/gün 

Çinko 3 mg /gün 3 mg/gün 

İyot 130 mcg /gün 90 mcg/gün 
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Tamamlayıcı beslenmede verilecek olan besinler enerji, protein, 

mikrobesin öğesi açısından zengin (özellikle demir, çinko, kalsiyum, C 

vitamini, A vitamini, folik asit), olmalıdır. Tahıllar, süt ürünleri, meyve 

ve sebzeler tamamlayıcı beslenmede önemli besinlerdir.  6-23 aylık 

dönemdeki her bebek her gün mutlaka et, baklagil, tahıl, yumurta, süt 

ve süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyve tüketmelidir (Köksal ve 

Gökmen, 2008). 

 Sulu besinler ve çorba bebeklerin mide kapasitesini çok daha 

erken doldurabileceği için tercih edilmemelidir. Bebekler 6 aylıkken 

püre kıvamlı, 7 aylıkken pütürlü kıvamlı, 8 aylıkken gelişimlerine bağlı 

olarak parmak besinler, 9 aylıkken ise parçalara bölünmüş besinleri 

tüketebilirler (Bilici ve Köksal, 2013). 

Meyve ve sebzeler tamamlayıcı beslenmede önemli vitamin ve 

mineral kaynakları olmakla birlikte bebeklere verilecek ilk ek gıda 

olarak da iyi birer seçenektir. 1 yaşında bebeklere önerilen ortalama 

sebze-meyve miktarı günlük 75-100 gr’dır. Sebze ve meyveler alerjen 

etkisi düşük spirasyon riski yaratabilecek besinlerden (fındık, üzüm, 

nohut) olmamalıdır. Turuncu renkli sebze ve meyveler (havuç, kabak) 

A vitaminin öncü maddesi 𝛽𝛽-karoten bakımından zengindir. Yeşil 

yapraklı sebze ve meyveler (brokoli, lahana, ıspanak, marul) ise iyi C 

vitamini kaynaklarıdır (Arlı ve ark., 2013). 

Hayvansal besinler (et, balık ve tavuk, yumurta sarısı) iyi bir 

protein, demir, çinko ve B12 vitamini kaynağıdırlar. İyi bir protein 

kaynağı olan yumurta da sarısından başlanarak 6. aydan itibaren bebeğe 

verilebilir. Eğer bebek iyi kalite protein kaynakları tüketmiyorsa her 
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gün mutlaka tahıl veya kurubaklagil tüketmelidir (Baysal, 2007; 

Şanlıer, 2015). 

Tamamlayıcı beslenmede yağlar da büyük önem taşımaktadır. 

Uzun dönemde kalp hastalığı riskini önlemek için diyette %10’dan 

fazla doymuş yağ bulunmamalıdır. Çoklu doymamış ve tekli doymamış 

yağ asitleri ise çocuğun görme ve sinir fonksiyonlarının gelişiminde 

önemli rol oynamaktadır (Demirci, 2005). 

Bebek bu dönemde iyi beslense de anne sütü tüm mikro besin 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Demir karşılanamayan besin 

öğelerinden biridir ve bebeğin mental ve motor gelişim açısından çok 

önemlidir. 6-23 aylık hızlı büyüme döneminde bebeğin demir 

gereksiniminde artış görülmektedir.  Bu nedenle ülkemizde Koruyucu 

Demir Uygulaması kapsamında 6. ayda her bebeğe demir takviyesi 

yapılmaktadır (Gür, 2006). 

Sakıncalı Besinler 

Besin alerjisi öyküsü olan bebeklerde yumurta (beyazı alerjen 

özellik gösterebilir), fındık, fıstık, balık ve soyalı besinlere 12. Aydan 

önce başlanmamalıdır. İlk bir yaşta demir eksikliğine neden olması, 

alerjen ve böbrek solüt yüküne etkisi sebebiyle inek sütü kullanımı 

önerilmemektedir. Tamamlayıcı besinler içerisinde yer alan peynir ve 

yoğurt inek sütünün aksine tamamlayıcı beslenmeye daha uygun 

besinlerdir (Köksal ve Gökmen, 2008; WHO, 2000). 

Şekerli içecekler, konserve gıdalar, hazır çorbalar, hazır meyve 

suları, şekerli yoğurt, tuzlu, biberli gıdalar, çay ve bitki çayları 

bebeklerin tüketimi için uygun besinler değildir. Tuz bir yaşına kadar 
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bebeklerin yemeklerine eklenmemelidir (Baysal ve Arslan, 2003). 

Peynir pastörize ve tuzsuz olması şartı ile 6-9. aylarda başlanılabilir. 

Tamamlayıcı beslenmeye geçiş döneminde bebekler az miktarda 

tamamlayıcı besin tüketebildiklerinden şeker yerine pekmez veya süt 

şekeri laktozun kullanılması daha doğrudur. Ayrıca bebek 

beslenmesinde şekerin fazla yer alması iştahsızlığa ve diş çürüklerine 

sebep olabilir. Fazla şeker tüketimi hatalı beslenme davranışlarının 

gelişmesine ve buna bağlı olarak şişmanlığa neden olabilir.   

Glutene 4. Aydan önce ya da 7. Aydan sonra başlamak çölyak 

riskini artıracağından bu zaman diliminde anne sütü alırken, glüten 

bebeklerle tanıştırılmalıdır. Bitki çaylarının bebekler ve küçük çocuklar 

için güvenirliği konusunda yeterli bilimsel araştırma olmaması 

nedeniyle kullanımı önerilmemektedir (Demirci, 2005; Gür, 2006). 

Bal, Clostridium botulinum içerme riski taşımaktadır ve 

bebeklerin mide asidi düzeyi düşük olduğu için oluşan toksinleri yok 

edemez. Bu nedenle bal bir yaşından önce verilmemelidir. Yine 

boğulmaya neden olabilecek kabuklu kuru yemişler, üzüm, pişmemiş 

havuç, şeker gibi yuvarlak ve sert gıdalar bebeklik döneminde tercih 

edilmemelidir. Nitrit, nitrat içeren sucuk, salam, sosis gibi hazır gıdalar 

bebek beslenmesinde yer almamalıdır.  Amerikan Pediatri Akademisi 1 

yaş altındaki bebeklerde meyve suyunun klinik olarak gerekli 

olmadıkça tükettirilmemesini,  meyvenin kendisinin bebeğin ayına 

uygun olarak ezilmiş tükettirilmesinin teşvik edilerek lif alımının da 

sağlanmasını önermektedir. Yine bakla içerisinde toksin 

bulundurabilmesi açısında tüketimi sakıncalıdır. Toksinli baklanın 
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tüketimi zehirlenmeye, anemiye, hemoglobinüri ve yüksek ateşe neden 

olmaktadır (Shumey ve ark., 2013; WHO, 2000).  

Bebek beslenmesinde ilk bir yıl süresince bebekler içi olumsuz 

etkiler oluşturabilecek bazı sakıncalı besinler bulunmaktadır. Bu 

besinler ve nedenleri maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır; 

1. Çay, demir eksikliğine neden olacağı için verilmemelidir. 

2. Bal, alerjik reaksiyona neden oluşturabileceği için beslenmede 

yer almamalıdır. 

3. Şeker, enerji vermekte ancak hiçbir besin değeri olmadığından 

beslenmede yer almamalıdır. Ayrıca diş çürüklüğü ve şeker 

hastalığı gibi hastalıklara da yol açabilmektedir. 

4. Bakla, içinde toksin bulundurduğu için bebek beslenmesinde 

özellikle de ilk bir yıl için uzak durulmalıdır.  

5. Hazır meyve suları, içinde çok sayıda katkı maddesi ve asit 

düzenleyiciler barındırdıkları için bebek beslenmesinde yer 

verilmemelidir. 

6. Meyveli yoğurt, renklendiricilerin bulunması, şekerli olması 

ve asit düzenleyici maddelerin yer alması nedeniyle tercih 

edilmemelidir. 

7. Bitki çayları, demir emilimini azalttığı için bebek 

beslenmesinde yer almamalıdır (Köksal ve Gökmen-Özel,2008; 

Mevlitoğlu, 2019). 
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Tamamlayıcı Beslenmeye Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 

Tamamlayıcı beslenmeye başlanırken ebeveynlerin dikkat etmesi 

gereken birtakım hususlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır. 

• Ebeveynler tamamlayıcı beslenmeye geçişte verilen besinlerin 

bebeğin bundan sonraki süreçte yeme alışkanlığını etkileyeceğini 

unutmamalıdır. 

• 6 aylık bebeğin tamamlayıcı besinleri tüketmesi ile elde ettiği 

enerji, toplam enerjinin %50’sini aşmamalıdır (Demirci, 2005; 

Gür, 2006). 

• Öğün sayısı ayarlanırken bebeğin yaşına ve anne sütünden 

yararlanma miktarına dikkat edilerek planlama yapılmalıdır. 6-8 

aylık bebeklere 2 öğün, 9-11 aylık bebeklere 3 öğün anne sütüne 

ek olarak tamamlayıcı besin verilmesi yeterlidir. 12−24 aylık 

bebeklerde gerekli görülürse bunlara ek olarak 1-2 ara öğün 

eklenebilir.  

• Ek besinlerin hazırlanmasında hijyen koşullarına dikkat 

edilmelidir. Bebeğin enfeksiyon kapmaması için hijyen büyük 

önem taşımaktadır. Bir besinin hijyenik açıdan güvenli olması 

için uygun koşullarda hazırlanması, saklanması ve besinlerin 

temiz kaplarla sunulması gerekmektedir (Baysal, 2007; Şanlıer, 

2015). 

• Bebek besinlere yavaş yavaş alıştırılmalı, asla zorlanmamalı ve 

en önemlisi beslenmeden keyif alması sağlanmalıdır. Her 

seferinde tek bir besin ile başlanmalı, böylece besinlere gelen 
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reaksiyon takip edilebilmelidir. Bebek bir besini reddettiğinde o 

besinden vazgeçilmemeli, sonraki günlerde mutlaka tekrar 

denenmelidir.  

• Gün içerisinde birden fazla yeni besin verilmemelidir. Her yeni 

besine teker teker iki-üç gün ara ile başlanmalıdır. 

• Ek besinlere mümkün olduğunca küçük miktarda başlanmalı 

miktar yavaş yavaş artırılmalıdır (Kalkanoğlu, Sivri, 2006). 

• Yeni besin bebek açken verilmelidir. 

• Bebek farklı tatlara alıştırılmalıdır. Ancak farklı tatlar mümkün 

olduğunca karıştırılmamalı, besinlerin doğal tatları 

değiştirilmemelidir. 

• Besinler kaşık ile verilmeli, biberon kullanılmamalıdır. 

Püre/blendirize şeklinde besinler yalnızca tamamlayıcı 

beslenmeye geçildikten sonraki ilk iki ay kullanılmalıdır. Bebeğe 

bir yaşına kadar besinlerin sürekli olarak püre/blendirize şeklinde 

tükettirilmesi yutma çiğneme fonksiyonunda problemlere yol 

açabilmektedir. 

• Tamamlayıcı besinlerin kıvamı erişkin beslenmesi dönemine 

kadar değişim gösterir. Bu değişimin sebebi tamamlayıcı 

besinlerin süt çocuğunun gereksinimine ve motor gelişimine 

uygun olmasının sağlanmasıdır. Kıvam bebek büyüdükçe 

dereceli olarak artırılır (Shumey ve ark., 2013; Yaman, 2015). 

• Bebek tamamlayıcı beslenmeye geçse dahi 2 yaşına kadar temel 

besini anne sütüdür. Bu nedenle en az 2 yaşına kadar bebek 

emzirilmeye devam edilmeli, anne sütü alamayan bebekler 
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devam sütleriyle desteklenmelidir. 6-8 aylık dönemde 

beslenmenin %70’ini anne sütü oluşturmalıdır.  

• Sağlıklı bebeklerde tüketilen besinlerin sodyum içeriği 

gereksinimlerini karşılamaya yeterlidir. Bu nedenle bebek 

hayatının ilk yılı boyunca şeker ve tuz ile tanıştırılmamalıdır.  

• Beslenme sırasında acele edilmemeli ve bebeğe zaman 

harcandığı hissettirilmelidir. Tutabileceği miktarlarda besin 

verilmeli ve dökse dahi kendi beslenmesine izin verilmelidir. 

Bebeğin yemeği ayrı tabakta olmalı fakat aileyle birlikte sofrada 

oturmalıdır (Arslan ve Şanlıer, 2019; Baysal ve Arslan, 2003, 

Pekcan, 2018). 
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GİRİŞ 

Uluslararası göç, küreselleşen dünyanın giderek artan önemli bir 

sorunudur. İlk olarak bazı Arap ülkelerinde başlayan toplumsal 

ayaklanmalar ve Orta Doğu ülkelerinde devam eden iç karışıklıklar, 

toplumsal, siyasi ve dini sorunlar son birkaç yıl içerisinde sığınmacı ve 

mülteci sayısını çarpıcı bir şekilde artırmıştır (Pavli & Maltezou, 2017; 

Şahin & Şahin, 2014). Dünyada, milyonlarca insan yukarıda bahsedilen 

olaylar yüzünden yaşadığı yerden uzaklaşmak zorunda kalmıştır 

(UNHCR, 2019).  

Türkiye coğrafi konumu uluslararası göç güzergâhlarının tam 

ortasında olması nedeniyle mülteci hareketliliğinin sıklıkla yaşandığı 

bir ülkedir (Sarp Ergüven & Özturanli, 2013). Türkiye savaş, çatışma, 

yoksulluk ve siyasi nedenlerle ülkelerini terk eden 3,9 milyon mülteciye 

ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de 3,6 milyondan fazla Suriye, 170 

bin Afganistan, 142 bin Irak, 39 bin İran, 5700 Somali ve 11700 diğer 

ülkelerden mülteci barınmaktadır (UNHCR, 2019). 

GENEL BİLGİLER 

Cenevre Sözleşmesi (1951) mültecilerin statüsünü, sığınma hakkı 

almış şahısların haklarını ve sığınma hakkı veren ülkelerin 

sorumluluklarını tanımlayan Birleşmiş Milletler sözleşmesidir. Türkiye 

bu sözleşmeyi 1961 yılında coğrafi sınırlama getirerek imzalamıştır 

(TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 1961). Bu sınırlama 

Avrupa Konseyine üye olan ülkeler dışından gelen sığınmacılara 

Türkiye tarafından mülteci statüsü verilmeyeceği anlamına 

gelmektedir. Türkiye, Avrupalı olmayan bu sığınmacıları ‘şartlı 

mülteci’ olarak tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar 
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süreli bir koruma sağlamaktadır (Resmi Gazete, 2013). Mültecilerin 

temel hakları uluslararası sözleşmeler veya ulusal düzenlemeler ile 

korunmaya çalışılsa da, çoğu mülteci kadın, sosyal, eğitim, sağlık ve 

ekonomik haktan yoksun olarak yaşam mücadelesi vermektedir. Bunun 

yanında göçün kadın sağlığına olumsuz etkileri erkeklerden daha 

belirgindir. Mülteci kadınların göç öncesi ve sırasında yaşanan 

zorluklar, göç sonrası cinsiyet rolündeki değişiklikler, yoksulluk ve 

toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık onları hem fiziksel hem de ruhsal 

yönden derin bir şekilde etkilemektedir (Balaam, Kingdon, Thomson, 

Finlayson, & Downe, 2016). Mültecilerde görülen en belirgin ruhsal 

sorunlar, depresyon, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres 

bozukluğu, somatizasyon bozuklukları ve psikozdur (Li, Liddell, & 

Nickerson, 2016). Diğer yandan, sosyoekonomik sorunlar, dil engeli, 

uyum güçlükleri, elverişsiz konaklama mekânları, toplu yaşama 

zorunluluğu, kültürel farklılıklar, sosyal izolasyon, sağlık hizmetlerine 

erişim zorluğu, üreme sağlığı sorunları, istismar ve şiddet mülteci 

kadınların yaşadıkları ortak zorluklardır (Barın, 2015; Kara & Nazik, 

2018). Mülteci kadınların yaşamlarının pek çok yönünün etkilenmesi 

sebebiyle, yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmektedir. Yaşam doyumu, 

toplumsal refahın bir göstergesidir. Yaşam doyumunun ruh sağlığı için 

önemli bir belirleyici olduğu ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi 

desteklediği bildirilmiştir. Kötü ruh sağlığı, düşük yaşam doyumu ile 

ilişkilendirilmektedir (Lombardo, Jones, Wang, Shen, & Goldner, 

2018). Ayrıca mülteci kadınların yaşadığı sorunlar, bulundukları 

ülkenin toplum sağlığını da tehdit etmektedir. Bu nedenlerle, mülteci 

kadınların riskli gruplar oldukları kabul edilmeli ve yaşam kalitelerini 
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etkileyen faktörlere müdahale edilmelidir (Aydın, 2017; Tuzcu & Özet, 

2015). Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar'da yaşayan kadınların ruh 

sağlığı, yaşam kalitesi ve yaşam doyumu düzeylerini incelemektir. 

GEREÇ YÖNTEM 

Araştırma Tipi: Bu çalışma kesitsel araştırma tipindedir.   

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Çalışma, 

Afyonkarahisar il merkezinde yaşayan mülteciler ile 24 Haziran - 29 

Ağustos tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Örneklem: Türkiye İstatistik Kurumu 2018 verilerine göre, 

Afyonkarahisar il merkezinde 151.243 kadın bulunmaktadır. Çalışmada 

örneklem sayısını belirlemek için Cohen (1988) etki büyüklüğü 

formülü kullanılmıştır. Buna göre, G-Power paket programında, iki 

bağımsız grup için anlamlılık seviyesi (alfa) α = 0.05, güç (power) 

=0.95, effect size (d)= 0,5 (medium) alınarak, ulaşılması gereken 

toplam Türk (105) ve mülteci (105) kadın sayısı minimum 210 olarak 

hesaplanmıştır. 

Çalışmaya dâhil edilme kriterleri; 18 ila 65 yaşları arasında 

olmak, okur-yazar olmak, Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşamak, 

iletişim problemi olmamak ve çalışmaya katılmayı kabul etmektir. 

Yukarıdaki dâhil edilme kriterlerine uymayan, kronik ve ruhsal sağlık 

sorunu olan ve gebe olan kadınlar çalışmadan dışlanmıştır.  

Bu çalışmadaki mülteci kadınlar, Afyonkarahisar İl Göç İdaresine 

resmi işlemler için başvuran kadınlar arasından seçilen İran, Irak, 

Afganistan ve Suriye uyruklu kadınlardan oluşmaktadır. Öğrenim, 

evlilik gibi nedenlerle Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınlar 
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göçmen olarak kabul edildiklerinden dolayı, çalışmamıza dâhil 

edilmemiştir. 

Türk kadınlar, Afyonkarahisar’da nüfusun yoğunlukta olduğu 

merkez mahallelerinde (Fatih, Selçuklu, Dumlupınar, Cumhuriyet, 

Kanlıca, Mareşal Fevzi Çakmak, Esentepe, Erenler, Eşrefpaşa, Hoca 

Ahmet Yesevi, Ali İhsan Paşa, Osman Gazi, Marulcu, Mecidiye) 

gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  

Veri Toplama  

Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 

Türkçe hazırlanan anket formu, mülteci kadınlar için yeminli bir 

tercüman tarafından Arapça ve Farsça dillerine çevrilmiştir. Hazırlanan 

anket formları 10’ar kişi üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Veri 

toplama işlemi 15-20 dakikada sürmüş olup, mülteci kadınlarda dört 

haftada, Türk kadınlarında altı haftada hedeflenen örnekleme 

ulaşılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Anket kadınların sosyodemografik özelliklerini değerlendiren 

soru formu, Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği (DASS 21), Yaşam 

Doyumu Ölçeği (SWLS) ve Yaşam Kalitesi Ölçeğinden (SF-36) 

oluşmaktadır. 

Sosyodemografik Soru Formu: Bu form mülteci kadınlar için 

25, Türk kadınlar için 18 sorudan oluşmaktadır. Formda tüm kadınlar 

için yaş, eğitim durumu, konaklama şekli, ailede yaşayan kişi sayısı gibi 

sosyodemografik özellikler, mülteci kadınlar için göçe ilişkin özellikler 

sorgulanmıştır.  
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Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği (DASS-21): Depresyon-

Stres-Anksiyete Ölçeği (DASS) 42 madde ve üç alt boyutlu olarak 

geliştirilmiş (Lovibond & Lovibond, 1995) ve Brown, Chorpita, 

Korotitsch, & Barlow (1997) tarafından 21 maddeye revize edilmiştir. 

Ölçeğin alt boyutlarında 7’şer soru bulunmaktadır (Depresyon: 3, 5, 10, 

13, 16, 17, 21; Stres: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18; Anksiyete: 2, 4, 7, 9, 15, 

19, 20). Ölçek maddeleri 4’lü likert tipinde; 0 “bana uygun değil”,  1 

“bana biraz uygun”, 2 “bana genellikle uygun”, ve 3 “bana tamamen 

uygun” şeklinde puanlanmaktadır. DASS alt boyutlarının toplam 

puanları arttıkça, kadınların depresyon, anksiyete ve stres düzeyi 

artmaktadır (Basha & Kaya, 2016).  

Yaşam Doyumu Ölçeği (SWLS): Ölçek 7’li likert tipinde (1 “hiç 

uygun değil”, …, 7 “çok uygun”) beş maddeden oluşan bir ölçektir. 

Ölçeğin puan aralığı 5 ile 35 arasında olup, puan artıkça yaşam 

doyumunun arttığını anlamına gelmektedir (Diener, Emmons, Larsen, 

& Griffin, 1985).  

Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36): SF- 36 36 maddeden sekiz alt 

boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; genel sağlığın algılanması (GSA, 5 

madde), fiziksel fonksiyon (FF, 10 madde), fiziksel rol güçlüğü (FRG, 

4 madde), enerji (E, 4 madde), emosyonel rol güçlüğü (ERG, 3 madde), 

emosyonel sağlık (ES, 5 madde), sosyal işlevsellik (Sİ, 2 madde), ağrı 

(A, 2 madde). Ölçeğin ikinci sorusu son 12 ayda sağlıktaki değişim 

algısını içermekte, diğer sorular ise son dört hafta göz önüne alınarak 

değerlendirilmektedir. Ölçeğin dördüncü ve beşinci sorusu “evet/hayır” 

olarak, diğer sorular ise likert tipinde (3, 5 ve 6’lı) 

derecelendirilmektedir. Alt boyutlar sağlığı 0 ile 100 arasında 
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değerlendirmektedir (0 “kötü sağlık durumu”,  100 “iyi sağlık durumu”) 

(Ware & Sherbourne, 1992).  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shaphiro Wilk testi ile test 

edilmiştir. Verilerin normal dağılımı çarpıklık (skewness) ve basıklık 

(kurtosis) katsayıları ile değerlendirilmiştir. Ayrıca güvenirliğin test 

edilmesi amacı ile ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. 

Gruplara göre sosyodemografik özelliklerinin ve ölçek puanlarının 

karşılaştırılmasında parametrik test koşullarını sağlayan iki bağımsız 

değişken için t testi ve ikiden fazla bağımsız değişken için One-Way 

ANOVA;  parametrik test koşullarını sağlamayan iki bağımsız değişken 

için Mann Whitney U, ikiden fazla değişken için Kruskal Wallis 

Varyans Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS (Sosyal 

Bilimler İçin İstatistik Paketi) 22 ve AMOS (Moment Yapıların 

Analizi) 21 yazılımı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <.05 

kabul edilmiştir. 

İzinler 

Çalışma için, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (03.05.2019 

tarihli, 2019/157 sayılı), Afyonkarahisar Valiliği’nden (14.03.2019 

tarihli, 377 sayılı) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç 

Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı’ndan (22.03.2019 tarihli, 

62103649-000-E.17600 sayılı) ve Afyonkarahisar İl Göç İdaresi’nden 

(14.03.2019 tarihli, 2683 sayılı karar) yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya 

katılan kadınlardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Kadınlara 
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çalışmanın amacı anlatılmış, gönüllü katılmak isteyen kadınlar 

çalışmaya dâhil edilmiştir. Mülteci kadınların verileri merkezde 

bulunan özel bir odada, tercüman eşliğinde toplanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Kadınların Sosyodemografik Özellikleri 

a,bHer harf, sütun oranları birbirinden önemli ölçüde farklı olmayan bir alt kümeyi 
belirtir (p<.05). 
 

 Türk (n=190) 
x̄±SS / % 

Mülteci 
(n=190) 

x̄±SS / % t / x2 

 
 

p 
Yaş 30.36±10.41 31.96±9.97 -1.534 .126 
Gebelik Sayısı 1.13±1.57 2.48±2.37 -6.544 .000 
Yaşayan Çocuk Sayısı .83±1.14 2.09±1.96 -7.622 .000 
Evde Yaşayan Birey Sayısı 3.35±1.61 4.73±2.09 -7.209 .000 
Medeni Hal Bekâr 96 (50.5)a 41 (21.6)b 37.982a .000 

Evli 81 (42.6)a 121 (63.7)b   
Dul 7 (3.7)a 11 (5.8)a   
Boşanmış 5 (2.6)a 8 (4.2)a   
Eşinden Ayrı 1 (0.5)a 9 (4.7)b   

Kiminle Yaşıyor Yalnız 35 (18.4)a 10 (5.3)b 38.483a .000 
Eş ve Çocuk 70 (36.8)a 113 (59.5)b   
Anne, Baba 51 (26.8)a 32 (16.8)b   
Arkadaş, Akraba 17 (8.9)a 5 (2.6)b   
Eş, Çocuk, Akraba 17 (8.9)a 30 (15.8)b   

Eğitim Durumu Okur-Yazar 3 (1.6)a 19 (10.0)b 72.255a .000 
İlkokul  22 (11.6)a 43 (22.6)b   
Ortaokul  13 (6.8)a 53 (27.9)b   
Lise 72 (37.9)a 46 (24.2)b   
Üniversite  80 (42.1)a 29 (15.3)b   

Çalışma Durumu Ev Hanımı 51 (26.8)a 166 (87.4)b 147.637a .000 
Çalışıyor 93 (48.9)a 24 (12.6)b 
Öğrenci 46 (24.2)a 0 (0.0)b 

Ailede Başka 
Çalışan Kişi 

Var 160 (84.2)a 100 (52.6)b 43.846a .000 
Yok 30 (15.8)a 90 (47.4)b 

Sosyal Güvence Var  170 (89.5)a 31 (16.3)b 204.063a .000 
Yok  20 (10.5)a 159 (83.7)b 

Gelir Düzeyi Düşük 33 (7.4)a 112 (58.9)b 77.954a .000 
Orta 116 (61.1)a 71 (37.4)b 
Yüksek 41 (21.6)a 7(3.7)b 

Konut Türü Daire 130 (68.4)a 127 (66.8)a 10.298a .006 
Müstakil 51 (26.8)a 63 (33.2)a 
Yurt 9 (4.7)a 0 (0.0)b 
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Çalışma kapsamına alınan kadınların sosyo-demografik 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Türk kadınların yaş ortalaması 

30.36±10.41; mülteci kadınların 31.96±9.97’dir. Türk kadınların 

%42.6’sı, mülteci kadınların %63.7’si evlidir. Türk kadınların ortalama 

gebelik sayısı 1.13±1.57; mülteci kadınların 2.48±2.37’dir. Türk 

Kadınları ortalama yaşayan çocuk sayısı 0.83±1.14; mülteci kadınların 

2.09±1.96’dır. Türk kadınlarında birlikte yaşadığı birey sayısı ortalama 

3.35±1.61; mülteci kadınların 4.73±2.09’dur. Türk kadınların %42.1’i, 

mülteci kadınların %15.3’ü üniversite mezunudur. Türk kadınların 

%26.8’i; mülteci kadınların %87.4’ü ev hanımıdır. Türk kadınların 

%84.2’sinin; mülteci kadınların %16.3’ünün ailesinde başka çalışan 

kişi vardır. Türk kadınların %89.5’u; mülteci kadınların %16.3’i sosyal 

güvencesinin olduğunu söylemiştir. Türk kadınların %7.4’ü; mülteci 

kadınların %58.9’u gelir düzeyini düşük olarak beyan etmiştir. Türk 

kadınların %30.5’i; mülteci kadınların %6.43’ü sigara kullanmaktadır.  

Mülteci kadınların Türkiye'de yaşama süresi ortalama 

34.85±25.77 aydır. Bu kadınların %22.6’sı İran, %27.4’ü Afganistan, 

%28.9’u Irak, %21.1’i Suriye doğumludur. Mülteci kadınların %60.5’i 

hayatını daim ettirecek kadar Türkçe bilmektedir. Kadınların %25.3’ü 

savaş, %43.2’si terör ve iç karışıklıklar nedeniyle göç etmiştir. 

Kadınların %54.7’si Birleşmiş Milletler yerleştirdiği için Türkiye’yi 

tercih etmiştir. Kadınların %17.4’ü ülkesindeki sorunlar bitince geri 

dönmek, %60’ı başka bir ülkeye gitmek istemektedir (Tablo 2).  
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Tablo 2. Mülteci Kadınların Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri  

Değişken x̄±SS  / n % 
Türkiye'de Yaşama Süresi (ay, ortalama±SS)  34.85±25.77 

Doğduğu yer İran 43 22.6 
Afganistan 52 27.4 
Irak 55 28.9 
Suriye 40 21.1 

Türkçe biliyor Evet 115 60.59 
Hayır 75 39.5 

Türkçe bilme düzeyi Az düzeyde 48 25.3 
Orta  54 28.4 
İleri düzeyde  13 6.8 

Göç sebebi Savaş 48 25.3 
Terör ve iç karışıklıklar 82 43.2 
Ekonomik sebepler 5 2.6 
Mezhep çatışmaları 34 17.9 
Sosyal sorunlar 21 11.1 

Türkiye’yi tercih nedeni Birleşmiş Milletler yerleştirdi 104 54.7 
Kültürel bağlar 11 5.8 
Coğrafi yakınlık 46 24.2 
Akrabalarım var 29 15.3 

Sosyal hayata uyumu Var 63 33.2 
Yok 25 13.2 
Kısmen var 102 53.7 

İlerdeki hayali Ülkemde sorunlar bitince dönmek 33 17.4 

Türkiye’de yaşamaya devam etmek 43 22.6 

Başka bir ülkeye gitmek 114 60.0 
Türk ve mülteci kadınların ölçek puanlarının karşılaştırılması 

Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre, Mülteci kadınların Türk kadınlara 

göre, depresyon, anksiyete, stres, düzeyleri daha yüksek (p<0.05); 

yaşam doyumu ve yaşam kalitesi (sosyal işlevsellik alt boyut hariç) 

düzeyleri daha düşük bulunmuştur (p<0.05). 
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Tablo 3. Türk ve Mülteci Kadınların Ölçek Puanları 
  Grup N x̄ SS t* p 
DASS-21 
 

Depresyon Türk 190 10.97 9.78 -
4.188 

.000 
Mülteci  190 15.64 11.87 

Anksiyete Türk 190 10.08 9.33 -
3.258 

.001 
Mülteci  190 13.52 11.12 

Stres Türk 190 13.00 9.82 -
4.277 

.000 
Mülteci  190 17.74 11.68 

SF-36 
 

Genel Sağlık Algısı Türk 190 59.37 19.71 2.127 .034 
Mülteci  190 55.03 20.08 

Fiziksel Fonksiyon Türk 190 79.63 19.90 5.255 .000 
Mülteci  190 68.00 23.12 

 Fiziksel Rol Güçlüğü Türk 190 65.39 41.58 4.417 .000 
Mülteci  190 47.37 37.87 

 Enerji Türk 190 57.39 19.91 2.619 .009 
Mülteci  190 51.55 23.42 

 Emosyonel Rol 
Güçlüğü 

Türk 190 59.30 42.32 2.514 .012 
Mülteci  190 48.60 40.65 

Ruhsal Sağlık Türk 190 64.38 18.30 3.698 .000 
Mülteci  190 56.53 22.83 

Sosyal İşlevsellik Türk 190 70.72 25.11 .685 .494 
Mülteci  190 68.95 25.41 

Ağrı Türk 190 74.89 20.09 5.445 .000 
Mülteci  190 61.12 28.47 

Yaşam doyumu Türk 190 21.53 7.30 6.294 .000 
Mülteci  190 16.78 7.37 

*Bağımsız gruplarda t testi 
 

Doğduğu yere göre mülteci kadınların depresyon, stres, genel 

sağlık algısı, fiziksel rol güçlüğü, enerji, emosyonel rol güçlüğü, ruhsal 

sağlık, sosyal işlevsellik, yaşam doyumu düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Genel olarak Afganistan doğumlu olan 

kadınların depresyon ve stres puanlarında diğer gruplara göre anlamlı 

düzeyde artış, yaşam kalitesi puanlarında düşüş olduğu gözlenmektedir. 
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İran doğumlu olan kadınlarda yaşam doyumu düzeyi diğer gruplara 

göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca Suriye doğumlu kadınların ruh 

sağlığı, yaşam kalitesi ve yaşam doyumlarının diğer gruplara göre 

nispeten daha iyi durumda oldukları saptanmıştır. 

Tablo 4. Mülteci Kadınların Doğduğu Yere Göre Ölçek Puanları 
Ölçek Alt boyut  n x̄ SS F* p 
DASS-21 Depresyon İran 43 15.12 12.99 4.937 .003 

Afganistan 52 20.46a 10.03 
Irak 55 14.47b 12.20 
Suriye 40 11.55b 10.62 

Anksiyete İran 43 13.12 11.10 2.481 .062 
Afganistan 52 16.27 10.09 
Irak 55 13.78 12.15 
Suriye 40 10.00 10.26 

Stres İran 43 18.33 11.43 8.383 .000 
Afganistan 52 23.38a 10.72 
Irak 55 15.96b 11.53 
Suriye 40 12.20b 10.35 

SF-36 Genel Sağlık 
Algısı 

İran 43 57.09 22.23 3.083 .029 
Afganistan 52 52.60 20.54 
Irak 55 50.55b 17.01 
Suriye 40 62.13a 19.41 

Fiziksel Fonksiyon İran 43 72.56 24.69 1.103 .349 
Afganistan 52 64.13 21.36 
Irak 55 68.91 22.66 
Suriye 40 66.88 24.09 

Fiziksel Rol 
Güçlüğü 

İran 43 43.60 40.49 2.556 .057 
Afganistan 52 37.50 33.02 
Irak 55 55.91 39.07 
Suriye 40 52.50 37.03 

Enerji İran 43 54.30 27.78 5.424 .001 
Afganistan 52 42.31b 21.03 
Irak 55 51.27 19.03 
Suriye 40 61.00a 23.10 

Emosyonel Rol 
Güçlüğü 

İran 43 42.64 44.44 4.093 .008 
Afganistan 52 36.54b 35.70 
Irak 55 53.94 41.32 
Suriye 40 63.33a 36.82 

Ruhsal Sağlık İran 43 58.33 26.26 5.787 .001 
Afganistan 52 47.62b 19.56 
Irak 55 56.15 19.94 
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Suriye 40 66.70a 22.76 
Sosyal İşlevsellik İran 43 66.28 29.32 7.733 .000 

Afganistan 52 57.21 19.22 
Irak 55 74.55 26.56 
Suriye 40 79.38 19.92 

Ağrı İran 43 58.60 32.75 1.418 .239 
Afganistan 52 55.77b 24.26 
Irak 55 64.32a 28.61 
Suriye 40 66.38b 27.98 

Yaşam doyumu İran 43 15.67b 7.57 3.103 .028 
Afganistan 52 15.96 6.87 
Irak 55 16.18 6.49 
Suriye 40 19.88a 8.31 

*One-Way ANOVA 
a,b Farklı harfler aralarında fark olan grupları temsil etmektedir (Bonferroni Post-Hoc 
Test) 

 
TARTIŞMA 

Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge 

içinde olmasıdır. Ruhsal sorunları yalnızca ruhsal bir hastalığın varlığı 

olarak değerlendirmemek gerekir. Zorunlu göçler toplumun ruh 

sağlığını etkileyen önemli bir faktördür (Ellison, Belanger, Niles, 

Evans, & Bauer, 2018).        

Zorunlu göç, önemli ve oldukça karmaşık bir küresel sağlık 

sorunudur. Siyasi çatışma, ekonomik sıkıntı, sosyal bozulma ve sağlık 

altyapısının eksikliği, zorunlu göçü kapsayan halk sağlığı için çeşitli 

riskler doğurur ve kişisel sağlığı birçok yönden olumsuz etkilemektedir 

(Tippens, 2017).  

Son yıllarda göç olgusunda yaşanan en önemli değişimlerden 

birisi, kadının göçünün artmasıdır. Mülteci kadınların tecavüz, işkence, 

savaş, tutukluluk, cinayet, fiziksel yaralanma, soykırım, ayrımcılık, 

ihlal, ailelerinden ve doğup büyüdüğü topraklardan ayrı kalmaları gibi 
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birçok faktör kadının fiziksel ve psikososyal sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Missal, Clark, & Kovaleva, 2016). Pek çok dünya 

ülkesinde kadının statüsü düşüktür, düşük statüye kadının göçmen olma 

durumunun eklenmesi sorunları daha da arttırmaktadır (Adanu & 

Johnson, 2009). 

Mülteci kadınların, göç deneyimlerinin her aşamasında ve günlük 

yaşamlarında cinsiyete özgü zorluklarla karşı karşıya gelmektedirler 

(Balaam et al., 2016). Özellikle göç sonrası dönemde çevresel etkenler, 

sosyal desteğin azalması ve eski işini yapmaya devam edememesi, 

gelecekle ilgili belirsizlikler, yeni rol ve sorumluluklar, dil sorunu, 

eğitimini ya da profesyonel kariyerini yeni yerleştiği yerde kabul 

ettirememesi önemli risk etkenleridir (Kirmayer et al., 2011). 

Yaşam doyumu bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir 

biçimde bireyin tüm yaşamını (geçmişte, şimdi ve gelecekte) pozitif 

değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam doyumu belirli bir 

duruma ilişkin doyum değil, genel olarak yaşantıya ilişkin doyumu 

ifade eder (Yıkılmaz & Demir Güdül, 2015). Bireylerin yaşam 

doyumunu etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır: Günlük 

yaşamdan mutluluk duymak, yaşamı anlamlı bulmak, amaçlara ulaşma 

konusunda uyum, pozitif bireysel kimlik, fiziksel olarak bireyin 

kendisini iyi hissetmesi, ekonomik güvenlik ve sosyal ilişkiler (Dağlı 

& Baysal, 2016).  

Safi'nin yapmış olduğu araştırmada, göçmenler ve onların 

soyundan gelenler (ikinci kuşak göçmenler) ile yerli halkın yaşam 

doyumu düzeyleri farklılık göstermektedir. Ev sahibi ülkede yirmi 
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yıldan fazla kalmış olsalar bile, göçmenler hala yerlilere göre daha 

düşük yaşam doyumuna sahiptir (Safi, 2010). 

Erkeklerin yokluğunda kadınların üzerine tüm ailenin 

sorumluluğu kalmaktadır. Bu da göç eden kadınlarda fiziksel, ruhsal ve 

sosyal sorunların artmasına neden olmaktadır (Baş et al., 2017; Kılıç, 

Arslanyılmaz, & Özvarış, 2015). Ürdün’de yapılan bir çalışmada, 

Suriyeli mültecilerin mental sağlık düzeylerinin, yerel halktan önemli 

ölçüde daha kötü olduğu belirlenmiştir (Abdo, Sweidan, & Batieha, 

2019).  

Mültecilerde uygun olmayan hayat şartları nedeniyle kalp 

hastalıkları, solunum hastalıkları, hipertansiyona bağlı hastalıklar, 

diyabet ve erken doğum sayısında artışlar görülmektedir. Kalp 

hastalıklarındaki artışın sebebi acil durum sonrası yaşanan strese ve 

artan fiziksel aktiviteye bağlıdır. Solunum hastalıkları ve diyabet 

hastalığının artış göstermesi ise, mülteci hareketi sırasında bu 

hastalıkların ve hastaların yeterince takibinin yapılamaması ve gerekli 

ilaçlara ulaşılamaması ile ilgilidir. Acil duruma bağlı olarak yaşanan 

stres erken doğum oranını artırmaktadır (Yavuz, 2014).   

Erkeğe bağımlı ve dil bilmeyen mülteci kadınların, sağlık bakımı 

hizmetlerinden yararlanmalarını olumsuz etkilemekledir. Hatta dil 

sorunu doğru hastalık teşhisi konulmasında önemli bir engel teşkil 

etmektedir (Fassaert, Hesselink, & Verhoeff, 2009). Dil sorununu 

ortadan kaldırmak için sağlık kuruluşlarında ve mültecilerin 

başvurabileceği diğer tüm kurumlarda uygulanan evrak ve işlemlerin 

anlaşılması için mülteci kadınların kendi dilinde yazılı olmalı veya 
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iletişimi sağlamak için tercümanlar bulunmalıdır (Aydın, Körükcü, & 

Kabukçuoğlu, 2017; Kurtuldu et al., 2018). 

Yapılan bir araştırmada mültecilerin sağlık hizmeti almasını 

olumsuz etkileyen dört faktör bulunmuştur. Bunlar, dil ve iletişim 

problemi, sağlık hizmetlerindeki olumsuzluklar, sağlık personelinin 

olumsuz tutumu ve ekonomik yetersizliklerdir (Önal & Keklik, 2016). 

Mülteci kadınların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 

sağlık personelinin görev ve sorumlulukları vardır. Psikolojik bakım 

verilmesi, hemşireliğin her alanında temel olarak kabul edilmektedir. 

Hemşirelik hizmeti verilen mülteci kadının, maddi durumu, aile yapısı, 

geleneksel uygulamaları, inancı, iletişim yöntemleri, aile içi ve 

toplumdaki rolleri ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi 

olunmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda transkültürel hemşirelik 

yaklaşımına uygun,  kadını yargılamadan, sorgulamadan ve bireysel 

düşüncelere yer vermeden bakım vermeye çalışılmalıdır (Aydın, 

Körükcü, & Kabukcuoğlu, 2017).  

Özellikle göç sonrası stresin mülteci ruh sağlığı üzerindeki etkileri 

üzerine yapılan araştırmaların politika geliştirme için de etkileri vardır. 

Temel göç sonrası faktörlerin göç ve sosyal politikalar yoluyla 

değiştirilmesi, mülteci gruplarının ruh sağlığı yükünü önemli ölçüde 

hafifletebilir. Örneğin, mültecileri iş bulmalarını ve sosyal sermaye 

kurmalarını ve yeni topluluklarında bağlantı kurmalarını destekleyen 

politikalar ve programlar zihinsel sağlık belirtilerini ve uyum 

zorluklarını önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak, uzun süreli gözaltı ve 

devam eden geçici koruma gibi mülteci ruh sağlığı üzerinde zararlı 

etkileri olan politikalardan uzaklaşmak, mültecilerin yaşadığı ek 
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stresleri kaldırabilir ve daha iyi zihinsel sağlık sonuçları ile 

sonuçlanabilir (Li et al., 2016).  
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, çağlar boyunca yaşamını korumak ve sürdürmek 

içgüdüsü ile sağlığını ilgilendiren pek çok konuda çeşitli uygulamalara 

yönelmiştir (Koyun ve ark., 2010).  İlkel insan, sağlık sorunlarının 

çözümünü doğaüstü güçlerde ararken, günümüzde ise geleneksel tıp 

uygulamaları ile bu inanç ve uygulamaların izlerinin taşındığı 

söylenebilir (Koyun ve ark., 2010).  

Toplumun kendine has kültürü içerisinde yer alan inanç, gelenek 

ve göreneklerin temelleri ilkel kavimlerde atılmış,  hastalık ve sağlıkla 

ilgili tutum ve uygulamalar üzerine etkisi günümüze kadar gelmiştir. 

Olumsuz ekonomik durum, eğitimsizlik, işsizlik ve göç gibi faktörlerin 

sağlık inanç ve uygulamalarını olumsuz etkilediğini söylemek 

mümkündür. (Koyun ve ark., 2010). 

İnanç ve uygulamalar ile ilgili geleneksel uygulamaları inceleyen 

çalışmalarda bazı inanış ve uygulamaların sağlığa olumlu etkileri 

bulunduğu, bazılarının yarar sağlamadığı gibi zarar da vermediği, ancak 

bazı yöntemlerin ise insan sağlığını tehlikeye sokabildiği ve 

günümüzde hala uygulandıkları bilinmektedir (Koyun ve ark., 2010). 

Bu uygulamalar içerisinde bizim kültürümüze ait olan ve en çok 

bilinenleri; istenmeyen gebelik durumunda rahmin içinin kurcalanması, 

bebeklerin kokmaması için tuzlanması, doğumun kolay olması için 

yüksekten atlanmasıdır. Emzirme ile ilgili bilinen uygulamalar arasında 

ise üç ezan bebeğin emzirilmemesi, ilk besin olarak şekerli su verilmesi 

ve kolostrumun sağılıp atılması uygulamaları örnek gösterilebilir 

(Koyun ve ark., 2010).  
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Emzirme, bebeklerin beslenmesinde insanlığın varoluşundan beri 

kullanılan en eski beslenme yöntemidir. Geçmişten günümüze anne 

sütü ve emzirmenin faydaları bilinmesine karşın, pek çok bebeğin anne 

sütü almadan büyüdükleri bilinen bir gerçektir (Demirtaş ve Çelik,  

2017; Hitt, Zhuang ve Anderson, 2017; Aslan, Baş ve Türker 2015).  

 Ülkemizde yapılan bir çalışmada annelerin ortalama emzirme 

süresi 8.5 ay,  ilk 6 ay ek gıda vermeksizin anne sütü verme oranı %32.9 

olarak bulunmuştur. Yine aynı çalışmada annelerin, eğitim düzeyi 

arttıkça anne sütü kullanım oranlarının arttığı tespit edilirken, İran’da 

yapılan benzeri bir çalışmanın sonuçlarına göre ise emzirme 

durumunun annenin eğitiminden bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır 

(Aslan, Baş ve Türker, 2015; Parsa ve ark., 2015). İtalya’da yapılan bir 

çalışmaya katılan annelerin %71’i ilk 6 ay boyunca emzirmenin 

uygulanması gerektiğini duyduğunu ifade etmiştir (Cascone ve ark., 

2019). Hindistan’ da yapılan bir çalışmaya katılan kadınların yarısından 

fazlası bebekleri doğduktan sonra emzirmeye başlamadan hemen önce 

şekerli su verdiklerini, yarısından fazlası 5 dakikadan fazla emzirmenin 

memede ağrıya sebep olabileceğini düşündükleri için uzun 

emzirmekten kaçındıklarını, yarısına yakını kolik olabileceği düşüncesi 

ile bebeklerini gece emzirmeyi tercih etmediklerini ifade etmiştir. 

(Subbiah ve Jeganathan,  2012). 

Emzirme, yeni doğan bebeğin büyüme ve gelişmesi açısından 

oldukça fazla faydaları olan, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki 

duygusal bağı da arttıran bir beslenme türüdür (Çakmak ve Dengi, 

2019; Demirtaş ve Çelik, 2017; Kaya, Dişli ve Rathfisch, 2017; Aslan, 

Baş ve Türker 2015; Eker ve Yurdakul, 2006). Tarihin en eski 
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dönemlerinden beri çeşitli yapıtlarda, emzirmenin önemine dair 

bulgulara rastlanılırken, aynı zamanda pek çok bilimsel çalışma ile anne 

sütünün bebek ve anne sağlığı açısından olumlu etkileri kanıtlanmıştır 

(Gölbaşı, Eroğlu ve Kaya, 2018; Eker ve Yurdakul, 2006; Demirtaş ve 

Çelik, 2017).  Emzirmenin, dünyanın daha sağlıklı, daha verimli, daha 

eşit ve çevresel olarak sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak bir 

uygulama olduğu belirtilmektedir (Gölbaşı, Eroğlu ve Kaya, 2018; Hitt, 

Zhuang ve Anderson, 2017).  

Annelik devriminin merkezinde yer alan emzirme, yavaş ama 

emin adımlarla günümüzde daha fazla kişi tarafından önem verilen bir 

duruma gelmiştir (Afaya ve ark., 2017; Badinler ve Ekmekçi, 2011;). 

Emzirme, aynı zamanda kadının statüsünü ve toplumdaki rollerini de 

koşullandıran annelik felsefesinin dile getirilmesi şeklinde 

yorumlanmaktadır (Badinler ve Ekmekçi, 2011; ) 

Kadının eğitimi, yaşı, çalışma surumu, sosyo-kültürel durumu, 

kırsal ya da kentsel yerleşim biriminde yaşıyor oluşu, ırkı, psikolojik 

durumu, beden imajına ilişkin kaygıları, sigara kullanma durumu, 

doğum sayısı, evdeki çocuk sayısı, daha önce emzirme deneyiminin 

olup olmaması, sağlık çalışanlarından aldığı destek, doğum sürecinde 

komplikasyon gelişme durumu gibi pek çok anne ve bebek  ile ilgili 

faktör, emzirmeye karar verilmesi ve sürdürülmesinde etkili 

olabilmektedir (Karaçam ve Sağlık, 2018; Demirtaş ve Çelik, 2017; 

Ünsür ve ark., 2014; Demirtaş, Ergöçmen ve Taşkın, 2012). Özellikle 

annelerin emzirme konusundaki bilgisi, başarılı bir emzirme süreci için 

önemli bir etken olmaktadır (Karaçam ve Sağlık, 2018; Demirtaş ve 

Çelik, 2017). Annelerin emzirme sürecine ilişkin algılarında; inançlar, 
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akran baskısı, çevresel faktörlerin yanı sıra, yaygın olarak emzirme 

mitlerinin de etkisinin olduğu görülmektedir (Gölbaşı, Eroğlu ve Kaya, 

2018; Afaya ve ark.,  2017; Eram, 2017).  

Ülkemizde varlığını sürdüren toplumsal cinsiyete göre şekillenen 

geleneksel iş bölümünde kadınların kamusal alandan ziyade ev içi 

faaliyetlerde aktif olduğu, ev işi, çocuk bakımı gibi görevlerin 

kadınların omuzlarına yüklendiği bir yapı mevcuttur (Demirtaş, 

Ergöçmen ve Taşkın, 2012). Annenin günlük yaşam yükü, bebeği ile 

ilgili endişeleri (yeterli süt üretemeyeceği v.b), bebeğin memeyi iyi 

kavrayamaması, ağrılı meme başı varlığı, doğum sonrasında anne ve 

bebeğin bakım konusunda destek alabileceği kaynaklarının olup 

olmaması gibi durumların anne ve bebeğin emzirme konusundaki 

uyumlarını etkileyebilmektedir (Demirtaş, Ergöçmen ve Taşkın, 2012; 

İnce ve ark., 2010). Özellikle çalışan anneler için iş yaşamı ve ev 

sorumluluğuna emzirme sorumluluğunun da eklenmesinin emzirme 

devamlılığına engel olabileceğinden, bu anneler daha fazla 

desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışma saatleri ve toplum 

tarafından açık alanlarda emzirmenin yadırganması gibi faktörler ile de 

annelerin tek başına baş etmekte zorlandığı görülmektedir (İnce ve ark., 

2010). Annelerin başarılı bir emzirme süreci geçirebilmeleri için hem 

emzirme davranışının onları istedikleri sonuca ulaştırabileceğine 

inanmaları hem de bu davranışı gerçekleştirebilmek için özgüvene 

sahip olmaları gerekmektedir (Çakmak ve Dengi,  2019). Annelerin 

emzirme tutumlarını inceleyen bir çalışmada doğumdan önce 

emzirmeye karar vermiş annelerin daha başarılı oldukları, süt 

konusunda yetersiz kalacaklarını düşünenlerin ise emzirme süreçlerinin 
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daha kısa sürdüğü belirlenmiştir (Ünsür ve ark., 2014). Anne ve babanın 

emzirme konusunda kararlarının paralelliği ile davranış ve tutumlar 

arasında bağlantı olduğu da yapılan farklı bir çalışmada ortaya çıkan 

önemli bir sonuçtur (Parsa ve ark., 2015). 

Emzirme sürecinin yeterli ve etkili olabilmesi için, anne sütünün 

önemi ve emzirme teknikleri konusunda verilecek eğitimler ile 

desteklenmeleri önemlidir (Eker ve Yurdakul, 2006). Bu eğitimlerin 

günümüz medya imkanları kullanılarak geleneksel uygulamaların 

olumsuz etkilerine de değinilerek şekillendirilmesi etkili olacaktır 

(Eker ve Yurdakul, 2006).   Emzirme başarısının sağlanmasında ebe-

hemşirenin önemli bir rolü vardır (Çakmak ve Dengi 2019; Eker ve 

Yurdakul, 2006). Yapılan bir çalışmada; çevre, basılı eğitim 

malzemeleri, yayın organları ve sağlık çalışanlarının annelerin 

bebeklerini emzirme kararı almalarını etkileyen  temel kaynaklar 

olduğu ve emzirme ve anne sütü ile geleneksel inanışların etkisinin 

sürdüğü bildirilmektedir (Eker ve Yurdakul, 2006; Samlı ve ark., 2006). 

Emzirme konusunda geleneksel inanışların etkisinin kültürden kültüre 

değişkenlik göstermesine örnek olarak Gana’da aile büyüklerinin, 

büyükanne, büyükbaba ve babaların da emzirme davranışını etkileyen 

anahtar rolleri olduğundan bahsedilmektedir (Afaya ve ark., 2017). 

Hindistan’da yapılan bir çalışmada da aile ritüelleri ve yaşlıların 

müdehalesi nedeni ile emzirmeye geç başlanmaktadır (Subbiah ve 

Jeganathan, 2012). Pakistan’da anne ve babalar ile yapılan emzirmeye 

yönelik bir çalışmada ise ebeveynlerin, büyükanne ve büyükbabaların 

emzirmeye ilişkin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirilmeleri 

gerekliliğine değinilmiştir (Zakar ve ark., 2018). Ülkemizde yapılan bir 
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çalışmada annelerin emzirme konusunda yeterince bilgi almadıklarını 

ifade ettikleri ve bilgi almayı istedikleri sonucu ortaya konulmuştur 

(Eker ve Yurdakul, 2006). Yapılan çalışma sonuçları doğrultusunda 

annelere verilen eğitimlere babaların da katılması, bu eğitimlerin bir 

kısmında zaman yönetimi, yorgunluk ile baş etme stratejileri gibi 

konulara yer verilmesinin annelerin emzirme süreçlerine 

motivasyonlarına katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir (Demirtaş, 

Ergöçmen ve Taşkın, 2012; Zakar ve ark., 2018). Farklı kültürlerden 

kadın ve erkeklerin katılımının sağlandığı başka bir çalışmada, gençler 

için emzirme konusunda hazırlanacak sağlık eğitim programlarının 

ideal ebeveynlik rollerine uyum sağlama yönünde farkındalık 

kazanmalarında fayda sağlayacağı saptanmıştır (Swanson ve ark., 

2017). Bütün dünyada sadece anne sütü alma ve anne sütüne devam 

oranlarının beklenenden az olmasına ve çağdaş iletişim araçları 

kullanılarak yapılacak eğitimlerin annelerin bilgilendirilmesi için 

gerekli olduğuna dikkat çekilmiştir (Beşbenli ve ark., 2013). Tüm bu 

bileşenlerin dikkate alınarak hazırlanacak olan emzirme eğitimlerinin 

emzirme konusunda yeni anne ve ebeveynlere faydalı olabileceği 

düşünülmektedir.  

Günümüz İnternet çağında bilgiye erişim son derece 

kolaylaşırken, internet yolu ile pek çok sağlık bilgisine 

ulaşılabilmektedir (Demirtaş ve Çelik, 2017). İnternet vasıtası ile sağlık 

ile ilgili bilgiye ulaşım kolaylaşırken, bir taraftan da bilgi kirliliği gibi 

olumsuz faktörler sanal platformlara olan güveni azaltmaktadır. 

Güvenilir ve ciddiyet sahibi platformların kullanıcılar tarafından tespit 



 

 127 

edilebildiği de çeşitli çalışmalar sonucunda ortaya konulmuştur 

(Demirtaş ve Çelik, 2017).   

İnternet teknolojisi iletişim açısından farklı, etkileşimli, katılımcı 

bir alan olarak yaşamımızda önemli bir yer kaplamaktadır. Yeni 

annelerin günümüz internet çağına adaptasyon süreçlerinde sosyal 

medya yoluyla gerçekleşen etkileşimin büyük oranda katkısı vardır 

(Aktan ve Kayış, 2018). Açılan bu yeni alan, çeşitli uzmanlık alan ve 

konuları, ilgi ve merak alanları açısından kişilerin düşünce olarak bir 

araya gelebilecekleri sanal bir ortam yaratmaktadır (Aktan ve Kayış, 

2018). Kadının modern çağda çalışma yaşamında var olması ile oluşan 

rol ve sorumlulukları, yeni nesil annelerin temel sorunları arasındadır. 

Bu durum, annelerin hayatlarındaki özel bazı dönemlerden geçerken 

(gebelik, doğum, lohusalık) ve çocukları ile kuracakları bağ konusunda 

sosyal medya öncülerinin fikirlerine başvurmasına neden 

olabilmektedir (Aktan ve Kayış, 2018). 

Medya, emzirme ve anne sütü konularında annelerin en önemli 

kaynaklarından birini oluştururken, olumlu emzirme davranışları 

sergilemelerine de katkı sağlamaktadır (Demirtaş ve Çelik, 2017). 

Anneler tarafından daha geniş ebeveyn toplulukları ile bağlantı kurmak 

amaçlı kullanılan sosyal bağlantı platformları, yeni bir ifade biçimidir 

ve bunlar arasında en popüler olanlarından birisi bloglardır. Yeni 

anneler de blog açılması ve blogların takip edilmesi şeklinde bu değişen 

dünyaya adapte olma süreçlerine yoğun ilgi göstermektedirler (Aktan 

ve Kayış, 2018). Bu alanda var olmanın, doğum sonrası anneliğe 

adaptasyon sürecinde katkısı olduğu ve diğer anneler ile bağlantı 

kurmanın yalnızlıklarını aşmada etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 
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alanı kullanan anneler daha çok bilgi almayı, destek hissetmeyi, hediye 

kazanmayı ve eğlenmeyi amaçlamaktadır (Aktan ve Kayış, 2018).  

Yeni nesil annelerin ihtiyaçlarını karşılamak, onların taleplerine 

ve sorularına yanıt vererek anne çocuk arasındaki bağı güçlendirmek 

amaçlanarak çıkılan bu yeni yolda, yeni nesil annelerin çocuk 

yetiştirme konusunda bloggerların fikir ve tecrübelerinden önemli 

ölçüde yaralandıkları ve hayata geçirdikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 

(Aktan ve Kayış, 2018). Bu yeni sistem ile oluşan durumun; annelerin 

çocuk yetiştirme konusunda yanındaki bir büyüğe (kayınvalide, anne 

v.s) fikir danışma gerekliliğini azalttığını ve annelik formunun yeni 

nesil anneliğe doğru evrilmesine katkıda bulunulduğunu söylemek 

mümkündür (Aktan ve Kayış 2018).  

Çok popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan instagram 

yolu ile de uzman kişiler ve tecrübeli anneler güncel platformlar 

üzerinden annelere emzirme sürecine ilişkin bilgi edinmeleri için 

kaynak olabilmektedir. Bir bakımdan akran eğitimi de sayılabilen bu 

platformların da annelere emzirme sürecinde oldukça fazla katkı 

sağladığı bilinmektedir.  (Demirtaş ve Çelik, 2017) 

 Bilgi ve iletişim için pek çok yenilik, adeta kırsal alanlardaki el 

değmemiş araziler gibi buldozer ile işlenerek asfalt yol haline 

getirilmektedir. Hayatımıza yön veren şeyler, çok zaman biz farkında 

olmadan hayatımıza girer, örneğin evimize giren internet bağlantısı 

gerçeğin bir parçasıdır fakat biz onu göremeyiz. Kısacası, temel 

ihtiyaçlarımızın yanında artık internette yer alamaya başlamış ve bizi 

kendine bağımlı hale getirmiştir (Aktan ve Kayış, 2018).  
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İnternetin hayatımıza girmesi, hayatımızdaki pek çok şeyi olduğu 

gibi bilgi edinme yöntemlerini de değişime uğratmaktadır. Sosyal 

medya uygulamaları hayatımızla ilgili pek çok alanda eğlence, 

paylaşım ve bilgi edinebileceğimiz bir alan haline gelmektedir. 

Günümüzde pek çok annenin gerek emzirme gerek annelikle ilgili diğer 

süreçler bakımından sosyal medyadan yaşadıkları zorlukları ve 

edindikleri tecrübeleri paylaştıkları bir gerçektir. Çocuk yetiştirme ve 

emzirme konusunda edinilen tecrübeler yapılan paylaşımlar ile diğer 

anneler ile paylaşılmakta, yaşanan zorluklar bu iletişim yolu ile 

aşılmaya çalışılmaktadır (Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Annelerin emzirme süreçlerinde günümüzde en aktif 

kullandıkları bilgi kaynağı olan sosyal medya oldukça güven duyulan, 

önem verilen ve erişim kolaylığı açısından da bilgiye ulaşmanın nerede 

ise en kolay olduğu yol olarak bilinmektedir. Sağlık personelinden 

danışmanlık almak her zaman süre olarak uygun olamayabilirken, 

sosyal medyada zaman kısıtlamasının olmaması anneleri sorularına 

cevap bulabilmek adına bu alanlara çeken temel nedenler arasında yer 

almaktadır (Demirtaş ve Çelik, 2017). 

 Sosyal medyanın ülkemizde yapılan pek çok çalışmanın 

sonucunda anneler tarafından çok sık tercih edilen ve zorlukları aşmada 

fayda gördükleri ve önemli derecede yararlandıkları bir alan olduğu 

tespit edilmiştir (Demirtaş ve Çelik, 2017; Aktan ve Kayış, 2018). 

Medya ve basın yayın organlarında emzirme ile ilgili bilgilerin daha sık 

gündeme gelmesi annelerin emzirme konusundaki tutumlarını pozitif 

yönde etkilemektedir. Annelerin emzirme dönemindeki tutum ve 
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davranışının ise, çevresinden aldığı destek ile de doğrudan ilişkili 

olduğu bilinen bir gerçektir (Ünsür ve ark., 2014). 

Bir çalışmada; emziren annelerin emzirmeye yönelik bilgilerini 

en çok sosyal medya,  aile ve arkadaş, ebe-hemşire ve hekim sıralaması 

ile edindikleri belirlenmiştir (Demirtaş ve Çelik, 2017). Annelerin 

doğum öncesi emzirme ve anne sütüyle ilgili edindikleri bilgi 

kaynaklarının %38,4’ünün sosyal medya olduğu görülmüştür. Bu oran 

sosyal medyanın emziren anneler için önemli bir bilgi kaynağı 

olduğunu göstermektedir (Demirtaş ve Çelik, 2017). Annelerin 

aldıkları bu bilgilere %50 gibi önemli bir oranda güvendikleri, güven 

seviyelerine göre en çok başvurulan kaynağın ise sosyal medya olduğu 

sonucu çıkmıştır.  Emzirme sürecinde herhangi bir sorun ile 

karşılaşıldığında, annelerin birinci sırada ve %40,8 oranında sosyal 

medyaya başvurmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Yine aynı 

çalışmada, sosyal medyanın emziren anneler için ilk sırada başvurulan 

bir kaynak olduğunu ve oldukça güven duyulan bir alan olarak kabul 

edildiği ifade edilmektedir (Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Annelerin sosyal medyada bilgilendirilmeye en çok ihtiyaç 

duydukları zamanlar sırası ile lohusalık, doğum sonrası ilk altı ay, 

doğum öncesi dönem ve hamileliğin başı olarak belirlenmiştir. Anneler, 

en çok bilgilendikleri kaynağın sosyal medya olduğunu, en çok yanlış 

bilgi aldıkları kaynakların ise sırası ile arkadaş-akraba, aile ve hemşire-

ebe-hekim olduğunu ifade etmişlerdir (Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Bir çalışmada bebeğe doğumdan sonra verilen ilk besinin %86 

oranında anne sütü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bebeğine 

doğduktan hemen sonra annelerin ilk besin olarak mama vermesinin 
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gerekçeleri bu çalışmada; süt gelmemesi, sezaryen doğum, bebekte 

sarılık olabileceği yönünde oluşan endişe, aile baskısı ve erken doğum 

yapılması olarak sıralanmıştır (Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ise emzirme ve anne 

sütüne yönelik doğum öncesindeki bilgi oranının doğum sonrası 

emzirme sürecinde istatistiksel olarak arttığı belirlenmiştir (Demirtaş 

ve Çelik, 2017).  

Annelerin emzirme süreçlerinde sağlık hizmeti açısından yetersiz 

danışmanlık hizmeti alması hem sağlık sisteminde annelerin bu 

süreçlerini desteklemek için yeterli zemin oluşturulmamasına hem 

annelerin bu süreçte bebek bakımına yoğun şekilde ilgi göstermek 

durumunda kaldıkları için danışmanlık alabilmek için zaman 

ayıramamalarına hem de annelerin sosyal medyaya güvenmeleri nedeni 

ile çok daha kolay erişim sağlayabildikleri bu yönteme saha sık 

başvurmalarına sebep olmaktadır (Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Bir diğer taraftan, annelerin ebe-hemşire ve doktorlar ile emzirme 

konusunda yaşadıkları olumsuz deneyimlerin de anneleri sosyal 

medyaya yönlendiren etkenler arasında yer aldığı düşünülmektedir 

(Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Bu nedenlerle medyanın; doğum öncesinde annelerin emzirme 

konusunda bilgilendirilmesi, doğum sonrası emzirme becerilerinin 

geliştirilmesi ve sık karşılaşılan sorunlara yönelik desteklenmesi gibi 

konularda bilgi paylaşımına uygun hale getirilmesinin, video ve canlı 

destek hattı gibi uygulamalar ile annelerin danışmanlık almalarında 

daha aktif kullanıma açılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir 

(Demirtaş ve Çelik, 2017).  
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Anneler emzirme ve anne sütü konularındaki bilgiyi doğum 

öncesi dönemden başlayarak en çok sosyal medya, ebe-hemşire, aile, 

akraba ve arkadaşlarından almaktadırlar (Demirtaş ve Çelik, 2017). 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, akran eğitim modeli ile verilen 

eğitimin annelerin özyeterlilikleri ve bebeklerini sadece anne sütü ile 

beslemeleri konusunda faydalı ve etkili bir yaklaşım olarak kolayca 

uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Ekşioğlu ve Turfan, 2015). 

Sosyal medyaya duyulan ilginin artmasında erişimin hızlı ve 

kolay olması, zaman kısıtlamasının olmaması, sağlık çalışanlarına 

ulaşmanın her zaman mümkün olamaması gibi nedenlerin rol oynadığı 

düşünülmektedir (Demirtaş ve Çelik, 2017). Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada emzirme sürecindeki anneler, ebe- hemşire ve hekimlerin 

emzirme konusunda yeterli bilgi ve danışmanlık hizmeti 

sunmadıklarını ve yetersiz bilgiye sahip oldukları ifade edilmiştir 

(Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Tüm bu sonuçlardan hareketle; sosyal medyanın emziren anneler 

için oldukça güvenilir bir kaynak olduğunu söylemek mümkündür. 

Sosyal medya gibi bilginin güvenilirliğinden emin olunamayan bir 

alanda bilgilerin şüpheden arındırılması da göz ardı edilmemesi 

gereken önemli bir sorundur (Demirtaş ve Çelik,  2017).  

Annelerin emzirme bilgisinin arttırılması, emzirmeye teşvik 

edilmeleri ve emzirme konusunda eğitilmeleri için sosyal medyadan 

faydalanılması, değişen çağın gerekliliklerine ayak uydurma 

kapsamında Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar bünyesindeki sosyal medya 

hesapları ile annelerin güvenilir şekilde bilgilendirilmesi gerektiği 

düşülmektedir. Daha büyük örneklemlerde benzer çalışmaların 
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yapılması, annelerin sosyal medya kullanımı konusunda deneyim ve 

düşüncelerinin aydınlatılması ve çıkan sonuçların topluma 

genellenmesi açısından oldukça etkili olacaktır.   

Anne sütünün önemi, emzirme fizyolojisi ve yöntemleri hakkında 

güncel sonuç ve raporların, akademik çalışmaların sağlık çalışanlarınca 

takip edilmesi, bilgilerinin güncellenmesi, doğum öncesi dönemde 

annelere daha fazla ve etkili emzirme eğitimi verilmesi konusunda 

teşvik edilmesi ve bu eğitimlerin etkinliğini ölçebilecek iç denetim 

mekanizmalarının oluşturulması büyük yarar sağlayabilecektir. 

Bebeklerin anne sütü ile beslenmesi konusunda annelerin teşvik 

edilmesi Sağlık Bakanlığı’nca bir politika haline getirilmelidir 

(Demirtaş ve Çelik, 2017).  

Gebe ve annelerin takiplerinin yapıldığı sağlık kurumlarında 

doğru ve etkili emzirme ve emzirmenin sürdürülmesi konularında 

emzirme danışmanlığı hizmetlerinin arttırılması konuya dikkat çekmek 

adına büyük yarar sağlayacaktır. Annelere verilecek yeterli ve etkili 

emzirme danışmanlığı hizmetlerinin, annelerin bilgi alma ihtiyacını 

azaltacağı ve böylelikle kimi zaman yanlış bilgilendirme ve 

yönlendirilmeye sebebiyet veren yakın çevredeki kişilere daha az 

başvurarak oluşabilecek olumsuz durumlardan daha az etkilenmelerine 

imkan tanıyacaktır. Annelerin yanı sıra baba ve akrabaların da emzirme 

eğitimlerine dahil edilerek toplumun bilinçlendirilmesine yönelik 

yapılacak uygulamaların, bilgi ve ilgi arayışı içerisinde olan annelerin 

doğru desteklenmesini sağlayarak emzirme süreçlerine olumlu katkıda 

bulunacağını söylemek mümkündür (Demirtaş ve Çelik, 2017).  
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Bu sonuçlardan hareketle günümüz için sosyal medyanın anneler 

tarafından sıklıkla başvurulan ve güvenli olduğu düşünülen bir kaynak 

olduğu,  buradan edinilen bilgi, deneyim ve pozitif tecrübelerin 

annelerin tutum ve davranışlarına olumlu yönde yansıdığını söylemek 

mümkündür. Kirliliği engellemek ve güvenilirliği arttırmak için 

uzmanlar tarafından sosyal medyadaki sağlık içerikli bilgilerin 

denetiminin ve düzenlenmesinin gerekliliği aşikardır (Demirtaş ve 

Çelik 2017).  
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