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ÖZET 

Ġmseytoğlu D. (2011). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ) yatan 

prematürelere dinletilen Türk müziğinin prematürelerin stres belirtileri, büyüme, oksijen 

saturasyon düzeyi üzerine etkisi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ġstanbul  

AraĢtırma, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan bakım sırasındaki 

Türk müziği dinletisinin preterm bebeklerin büyüme (kilo, boy, baĢ çevresi), stres 

belirtileri, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değeri ile hastanede kalıĢ 

süresine etkilerini belirlemek amacıyla deneysel tipte planlandı.  

AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Özel Bakım 

Ünitesinde Aralık 2009-Mart 2011 tarihleri arasında 30 deney ve 30 kontrol grubu 

olmak üzere 60 preterm bebekle gerçekleĢtirildi. Ġlk 24 saati stabil, entübe olmadan 

geçiren vakalar seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilip ailelerinden 

“BilgilendirilmiĢ Onam Formu” doğrultusunda yazılı izinleri alındı ve “Bebeği Tanıtıcı 

Bilgi Formu” dolduruldu. Deney grubundaki bebeklerin küvözüne müzik sistemi 

kuruldu ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hemĢirelerin gün içinde verdiği 

bakımlardan biri seçilerek (öğleden sonra verilen en uzun süreli bakım) servis 

hemĢireleri tarafından pretermlere bakım sırasında her gün 30 dakika süre ile Türk 

müziği dinletildi. Bakım öncesi ve 30. dk‟da gözlenen stres belirtileri, oksijen 

saturasyonu, kalp tepe atımı ile solunum değerleri Hasta Takip Formuna kaydedildi.  

Deney ve kontrol grubundaki bebeklerin büyüme değerleri, hastanede kalıĢ 

süreleri, oksijen saturasyon düzeyi değerleri ve stres düzeylerinde anlamlı azalma 

gözlenmedi. Kalp tepe atımı ve solunum değerlerinin ise normal sınırlar içinde kaldığı 

gözlendi. Sonuç olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan preterm bebeklere 

dinletilen Türk müziğinin preterm bebeklerin, kalp tepe atımı ve solunum değerleri 

açısından istatiksel yönden anlamlılık göstermediği, hipotezlerimiz doğrultusunda 

normal sınırlar içinde kaldığı, ancak büyümeleri ve stres davranıĢları üzerine etkili 

olmadığı belirlendi. 

Anahtar Kelimeler:  Türk müziği (musıki), preterm, yenidoğan yoğun bakım, stres, 

oksijen saturasyonu. 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 3251 
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ABSTRACT 

Ġmseytoğlu D. (2011). Influence of Turkish music on stress symptoms, growth and 

oxygen saturation level of the premature babies at Neonatal Intensive Care Unit 

(NNIC). Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Pediatric 

Nursing.  Doctoral Dissertation. Istanbul  

The study was planned as an experimental study to determine influence of 

Turkish music on growth (weight, height, and head circumference), stress symptoms, 

oxygen saturation, peak heart rate, respiratory values and the hospitalization periods of 

the preterm babies during the intensive care they received at the neonatal intensive care 

units.  
The study was conducted with 60 preterm babies, experimental group of 30 

babies and control group of 30 babies, at the Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal 

Special Care Unit of Istanbul University, CerrahpaĢa Medical Faculty, Pediatrics 

Department between December 2009 and March 2011. The babies, who spent the first 

24 hours in stability and without intubation, were assessed according to the selection 

criteria, the written consent was received from the families in line with the “Informed 

Consent Form” and the “Informative Forms for Babies” were completed. Musical 

system was installed inside the incubators of the babies in the experimental group, and 

Turkish music was listened to the preterm babies for 30 minutes by the service nurses 

by selecting a care program (the longest care in the afternoon) given during the day at 

the Neonatal Intensive Care Unit. The precare and 30
th

-minute stress symptoms, oxygen 

saturation, peak heart rates and respiration values of the babies were recorded in the 

Patient Follow-up Form.  

There was no significant decrease in growth values, hospitalization periods, 

oxygen saturation levels and stress levels of the babies in the experimental group and 

the control group. It was observed that the peak heart rates and respiration values 

remained within the normal limits. In conclusion, it was determined that the Turkish 

music listened to the preterm babies at the neonatal intensive care unit helped to keep 

the peak heart rates and respiration values within the normal limits, and it had no 

influence on their growth and stress behaviors. 

 

Key Words:  Turkish music, preterm, neo-natal intensive care, stress, oxygen saturation. 
 

This study was sponsored by Istanbul University, Scientific Research Projects Unit. 

Project No: 3251 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Müzik, duygu ve düĢünceleri seslerle anlatan ya da sesleri düzen ve estetik 

anlayıĢ içerisinde ifade eden bir sanattır (Gençel Ö 2006). Müzik bütün insanlık 

tarihinde duygu ve bilgilerin anlatım biçimi olarak bilinir (TÜMATA-Müzik Terapi).  

Müzik, tek baĢına terapötik bir etki sağlayabileceği gibi, kimi zaman uyarıp coĢturarak 

kimi zaman gevĢetip sakinleĢtirerek psikofizyolojik değiĢimleri sağlayabilmektedir 

(Gökçe S www.muzikegitimcileri.net). Müzik sadece bir takım hastalarda terapi aracı 

olarak kullanılmakla kalmayıp, koruyucu olarak da insanlara büyük faydalar 

sağlayabilmektedir (Somakçı P 2003, KayıĢ A). 

Müzik sakinleĢtirici/yatıĢtırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle uzun yıllardır 

iyilik/mutluluk halini arttırmak ve ağrı/acıyı azaltmak amacıyla birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır (Gençel Ö 2006, Somakçı P 2003, Çoban A 2005, Prestley 

M 1975). Sağlık ve sosyal yaĢamdaki kullanım alanları da giderek artmaktadır. Müzik 

terapisi, halen bebekler, çocuklar, yetiĢkinler ve yaĢlılar gibi tüm yaĢ gruplarındaki hastalar 

için kullanılan bir giriĢimdir. Müzik hastanelerde; terapötik olarak palyatif bakımda 

(Hartling et all. 2009), yoğun bakımda (Arnon et all 2006), cerrahi operasyonlarda 

(Courtnage A 2011), psikiyatri, onkoloji (Gençel Ö 2006), kadın doğum, pediatri 

ünitelerinde, koroner bakımda, radyasyon, kemoterapi tedavisinde, mekanik ventilatördeki 

hastalarda (Akın E 2007), tıbbi prosedürlerin uygulandığı durumlarda (Morris et all 2000, 

Ahmadshah et all 2010), ağrı (Derebent ve Yiğit 2006) ve anksiyete gibi semptom 

tedavilerinde (Gilad& Arnon 2010, Kaminski J 1996, Keith&Russell 2009, Butt, ML 

1998), vücut direncinin arttırılmasında, yaĢam kalitesini arttırmada, manevi iyileĢmede 

kullanılmaktadır (Dehaene-Lambertz et all. 2009; Somakçı P 2003; Wylie J 2004; 

Prestley M 1975; Rose D 1987; Standley JM 2000; Neal DO 2008; Graven SN 2000; 

Akdağ  1994). 

Müzik terapisi, günümüzde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) 

yenidoğanın bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakımını sağlamada stresi azaltıcı 

(Keith&Russell 2009, Aydın D 2006), büyümeyi hızlandırıcı (Standley JM 2000, 

Ahmadshah et all 2010), beslenmeye geçiĢi kolaylaĢtırıcı, ağrıyı azaltıcı, uykuya geçiĢi 

kolaylaĢtırıcı, oksijen saturasyon düzeyi (SO2), kalp tepe atımı (KTA) değerlerinde 

olumlu değiĢim sağlayıcı (Arnon et all 2006, Kemper&Danhauer 2005, Morris et all 
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2000) ve hastanede kalıĢ süresini azaltıcı yöntem olarak kullanılmaktadır (Mazer SE 

2010; Hodges&Wilson 2010; Thiel et all 2011; Gilad&Arnon 2010; Bradt et all 2010; 

Hodges&Wilson 2010; Dağoğlu T 2002; Rose D 1987; Butt, ML 1998).  

YYBÜ ortamı çevresel ve insansal kaynaklı seslerin çok yüksek olduğu bir 

ortamdır. YYBÜ‟de istenmeyen gürültü sonucu; yorgunluk, stres, aĢırı uyarılmıĢlık, 

ürkme vb. birçok stres davranıĢı yanında fizyolojik değiĢiklikler; kalp hızı, oksijen 

saturasyon düzeyi, kan basıncı, intrakranial basınçta artıĢ, kortikosteroid hormonda 

değiĢiklikler gözlenir (Altuncu ve ark. 2009, Chen et all 2009). Müzik, YYBÜ‟de 

istenmeyen gürültüyü örterek preterm için enerji verici, yatıĢtırıcı, uyarıcı, uyandırıcı rol 

oynamaktadır (Hodges&Wilson 2010). ÇalıĢmalarda bu amaçla kullanılan müzik tipi 

genellikle klasik müzik (Mozart) olmuĢtur (Mozart Benefits Preterm Infants, Lubetzky 

et all 2010, Jenkins JJ 2001). Ülkemizde Mozart müziğinin YYBÜ‟nde pretermlerin 

büyüme, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değerleri, stres belirtileri ve 

hastanede kalıĢ süreleri üzerine etkilerini değerlendiren çalıĢma yapılmıĢ KTA, solunum 

ve stres davranıĢları üzerine olumlu etkiler sağladığı gözlemlenmiĢtir (Aydın D 2006). 

Ancak yenidoğanın annesinin gebelik süresince dinlediği, kendi kültüründen olan 

müziklerden daha olumlu etkilendiğini gösteren çalıĢmalar vardır (Nair et all 2003). 

Ülkemizde Türk müziğinin (musiki) yenidoğanlar üzerine etkilerini inceleyen yapılmıĢ 

bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Bu çalıĢma, YYBÜ‟de bakım sırası ve devamında dinletilen Türk müziğin 

prematürelerin stres belirtileri, büyüme, SO2, KTA, solunum ve hastanede kalıĢ süresine 

etkilerini değerlendirmek amacıyla planlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın Hipotezleri: 

 YYBÜ‟de yatan pretermlere uygulanan müzik dinletisi pretermlerde; 

Hipotez 1: Stres belirtilerini azaltır. 

Hipotez 2: Antropometrik ölçümlerini (kilo, boy, baĢ çevresi) arttırır. 

Hipotez 3: Oksijen saturasyon düzeylerini arttırır. 

Hipotez 4: Kalp tepe atımı değerlerini dengede tutar. 

Hipotez 5: Solunum değerlerini dengede tutar. 

Hipotez 6: Hastanede kalıĢ süresini kısaltır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. MÜZĠK ĠLE TEDAVĠ 

 

Müzik, aslı Yunanca olan “mousike” ya da “mousa”; Türkçede ise “musiki” 

terimi ile adlandırılmaktadır. Birçok araĢtırmacıya göre bu kelimenin kökeni “muse-

melek” anlamına gelmektedir. Mitolojiye göre Zeus‟un kızları sayılan dokuz peri kızına 

“Mousa (Müz)” adı verilmiĢtir. Eski yunanlıların bu peri kızlarının tüm dünyanın 

güzelliklerini ve ahengini düzenlemekle görevli olduklarına inanıkları belirtilmektedir. 

Bugün her dilde kullanılan “müzik” veya “musiki” kelimesinin “müz” kökünden geldiği 

kabul edilmektedir (Çoban A 2005).  

Müzik bütün insanlık tarihinde duygu ve bilgilerin anlatım biçimi olarak bilinir 

(TÜMATA-Müzik Terapi).  Müzik, eski zamanlardan beri insanlar üzerinde önemli bir 

yer iĢgal etmiĢtir. Ġnsanlar üzüntülerini, sevinçlerini, kahramanlıklarını, heyecanlarını, 

sevgilerini vb çoğunlukla müzik sanatını kullanarak ifade etmeye çalıĢmıĢlardır. Müzik 

insanları bir hipnoz hali oluĢturarak etkilemiĢ ve kitlelere zaman zaman yön vermiĢtir. 

Özellikle müzik, duyguları yoğunlaĢtıran bir özelliğe sahip olduğundan, pek çok 

medeniyetlerde dini duyguların güçlenmesinde, hastalıkların tedavisinde oldukça 

yaygın bir yöntem olarak kullanılmıĢtır (Somakçı P 2003). 

Müzikal sesleri diğer seslerden ayıran en önemli özellik, belirli bir ritim kalıbı 

içinde, birbirleriyle uyumlu sesler yumağı veya topluluğu olarak algılanmasıdır 

(TÜMATA-Müzik Terapi). Müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik ve psikolojik 

etkilerini çeĢitli ruhsal bozukluklara göre ayarlamak suretiyle, düzenli bir yöntem 

altında yapılan tedavi Ģekline “Müzikle Tedavi” denilmektedir” (Gençel Ö 2006). 

Müzik ile tedavi, insandaki iĢitme melekelerini geliĢtiren, bunları kullanan ve kiĢinin 

tedavi edilmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Batıda “müzik terapi” ya da 

“müzikoterapi” olarak adlandırılmaktadır (Çoban A 2005). Amerikan Müzik Terapi 

Birliği‟ne göre (1997) “Müzik Terapi, bazı bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

zihinsel ihtiyaçlarını karĢılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık 

dalıdır.” (Gençel Ö 2006). 

Tarihsel olarak incelendiğinde müzik büyüsel, dinsel, askeri ve eğlence amaçla 

kullanılmıĢtır. Hastalıkların iyi edilebilmesi için çeĢitli tedavi yollarını denemiĢ olan 
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insanoğlu, bilgilerinin ve inançlarının ıĢığında, müziğin de hastalıkların tedavisinde 

etkili olabileceği düĢünülmüĢ ve insanların müziğin rahatlatıcı, yaĢama renk katan ve 

insanın ruh sağlığında tartıĢılmaz bir iĢlevi olduğuna inandıklarından birçok alanda; 

özellikle ruh sağlığı sorunlarında tedavi vasıtası olarak kullanılmıĢtır (Ġçli S 1997, 

Altınölçek A 2004, Akın E 2007).  

 Müzikle tedavi, ruhsal ve bedensel sorunları olan çocukların ve yetiĢkinlerin 

psikiyatrik durumlarını belirlemede yol gösterici bir iletiĢim yöntemidir. Diğer yandan 

müzikle tedavi, toplumdaki sosyal iliĢkilerin geliĢtirilmesi, bireylere güven duygusunun 

kazandırılması ve bedensel sorunları olan bireylerin fiziksel egzersizleri kolaylıkla 

gerçekleĢtirebilmeleri açısından önem taĢımaktadır (Gençel Ö 2006). Florence 

Nightingale, Avrupada savaĢ sırasında müziğin psikoloji üzerine etkilerini belirleyen 

kiĢidir (Neal DO 2008). Bireylerin yaĢantılarında ve tedavi süreçlerinde büyük önem 

taĢıyan müzikle tedavinin geçmiĢi de, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve birçok Türk 

medeniyetlerine kadar uzanmaktadır (Gençel Ö 2006). 

  Ġnsanlar ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları ortadan kaldırabilmek için yüzyıllar 

boyu çeĢitli tedavi yöntemleri kullanmıĢlardır. Müzikle tedavi de yerini günümüze 

kadar koruyabilen bir tedavi yöntemidir (Gençel Ö 2006). 

2.1.1. Türklerde Müzik ile Tedavi 

 Türklerde müzik, Türk tarihi kadar eskiye gitmektedir. Bazı tarih ve müzik bilim 

adamları en az 6000 yıldan beri devam eden bir Türk müziği tarihinden bahsetmektedir 

(Somakçı P 2003).  

ÇeĢitli insan toplulukları, sosyal oluĢuma paralel olarak kültür değerlerinin 

ulaĢtığı noktaya göre, müziğin etkilerini keĢfetmiĢler ve pek çok konuda müzikten ve 

onun çok yakın öğeleri olan ritim ve danstan yararlanmıĢlardır. Türk müzik ve dans 

tarihi incelendiğinde, Türklerde müzik ve dans ile yapılan tedavinin önem taĢıdığı ve 

hemen hemen bütün Türk toplumlarında kullanıldığı ortaya çıkmaktadır (Gençel Ö 

2006).  

Orta Asya döneminde kullanılan kopuz veya saz tedavi edici, iyi ruhları çağıran, 

kötü ruhları kovan önemli bir çalgı olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca davulun da Altay 

Türklerinde hasta tedavisinde ve dinsel törenlerde Ģamanlar tarafından kullanıldığı 

bilinmektedir. ġaman, kendine özgü tekniğiyle, ruhu göklere yükselten ve bedenin 

vücuttan ayrıldığını hissettiren bir trans ustasıdır. ġamanın, davul çalarak ruhları hükmü 
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altına aldığına, ölülerle, Ģeytanlarla, cinlerle ve perilerle iletiĢim kurarak hastalara Ģifa 

dağıttığına inanılırdı (Gençel Ö 2006, Somakçı P 2003, Çoban A 2005, TÜMATA-

Müzik Terapi). 

 Ġslamiyet baĢlangıcında, musikiye karĢı bir direnme gösterilmiĢtir. ġarkı 

söylenmek pek hoĢ karĢılanmamıĢtır. Bunun sebebi, müzik ve Ģarkının insanı zevk ve 

sefaya yöneltmesi, dini vazifeleri ihmale götürmesi ve cinsel istekleri teĢvik etmesi 

olarak düĢünülmesindendir. Daha sonra Peygamberin Kuran-ı Kerim‟i güzel okuyanlara 

karĢı memnuniyet duyması; insanların müziğe karĢı bakıĢ açısını yavaĢ yavaĢ 

değiĢtirmiĢtir (Somakçı P 2003). Ġslam Medeniyeti tarihinde özelikle tasavvuf ekolü 

mensupları (sufiler) müzikle uğraĢmıĢ, kullanmıĢ ve savunmuĢlardır. Sufiler, akli ve 

asabi hastalıkların müzik ile tedavi edildiğinden bahsetmiĢlerdir. Bu dönemde yaĢamıĢ 

büyük Türk-Ġslam alimleri ve hekimleri Zekeriya Er-Razi (854-932), Farabi (870-950) 

ve Ġbn Sina (980-1037) müzikle tedavinin bilhassa müziğin psiĢik hastalıkların 

tedavisinde ilmi esaslarını kurmuĢlardır. Farabi, “Musiki-ul-kebir” adlı eserinde 

müziğin fizik ve astronomi ile olan iliĢkisini açıklamaya çalıĢmıĢtır. 

Türk Müziği makamlarının ruha olan etkileri Farabi‟ye göre Ģöyle sınıflandırılmıĢtır: 

Rast makamı: Ġnsana sefa (neĢe-huzur) verir. 

Rehavi makamı: Ġnsana beka (sonsuzluk fikri) verir. 

Kuçek makamı: Ġnsana hüzün ve elem verir. 

Büzürk makamı: Ġnsana havf (korku) verir. 

Isfahan makamı: Ġnsana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. 

Neva makamı: Ġnsana lezzet ve ferahlık verir. 

UĢĢak makamı: Ġnsana gülme hissi verir. 

Zirgüle makamı: Ġnsana uyku verir. 

Saba makamı: Ġnsana cesaret, kuvvet verir. 

Buselik makamı: Ġnsana kuvvet verir. 

Hüseyni makamı: Ġnsana sükunet, rahatlık verir. 

Hicaz makamı: Ġnsana tevazu (alçakgönüllülük) verir (Somakçı P 2003, TÜMATA-

Müzik Terapi, Çoban A 2005). 

Büyük Ġslam bilgini ve filozoflarından Ġbn Sina (980-1037) Farabi‟nin 

eserlerinden çok yaralandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek tıp mesleğinde 

uyguladığını ifade etmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: “Tedavinin en iyi yollarından, en 

etkililerinden biri hastanın aklî ve ruhî güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi 
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mücadele etmek için cesaret vermek, hastanın çevresi sevimli, hoĢa gider hale getirmek 

ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir.” Ġbn 

Sina‟ya göre “ses” varlığımız için zaruridir (Somakçı P 2003). 

Müzikle tedavi geleneğinin Türk toplumlarında yaklaĢık 6 bin yıllık bir geçmiĢi 

vardır. Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi çalıĢmaları Selçuklularda ve Osmanlılarda 

görülmektedir (Gençel Ö 2006). Musikiye zamanla Itri, Ġsmail Dede Efendi gibi dahi 

bestekarlar girmiĢtir. Dini motifler yerini yavaĢ yavaĢ sosyal konulara terk etmeye 

baĢlayınca Türk Sanat Müziği, Mevlevi müziği ortaya çıkmıĢtır. Mevlana, özellikle 

rebab, ney gibi çalgılara önem vermiĢtir (Somakçı P 2003). Türklerin göç ettiği 

Anadolu‟da müzikle tedavi konusunda oluĢturulan ilk kurumların Ģifahaneler olduğu 

bilinmektedir. Ġlk Ģifahane 900 yıl önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi tarafından 

ġam‟da yapılan Nureddin Hastanesi‟dir (Gençel Ö 2006, Çoban A 2005). 

HekimbaĢı, Gevrekzade Hasan Efendi “Emraz-ı Ruhaniyeyi Negama-ı Mu-

sikiye” adlı eserinde, çocuk hastalıklarına hangi makamın iyi geldiğini Ģöyle 

bahsetmiĢtir: 

Irak Makamı: Çocuktaki menenjit hastalığına faydalıdır. 

Isfahan Makamı: Zeka, zihin açıklığı verir ve soğuk algınlığı ve ateĢli hastalıklardan 

korur. 

Zirefkend Makamı: Felç ve sırt ağrısına iyi gelir, kuvvet hissi verir. 

Rehavi Makamı: Tüm baĢ ağrılarına, burun kanamasına, ağız çarpıklığına, felç ve 

balgam hastalıklarına iyi gelir. 

Büzürk Makamı: Beyin, kulunç ağrılarına iyi gelir, kuvvetsizliği ortadan kaldırır. 

Zirgüle Makamı: Kalp, beyin hastalığı, menenjit, mide harareti, karaciğer ateĢine iyi 

gelir. 

Hicaz Makamı: Ġdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. 

Buselik Makamı: Kalça, baĢ ağrısı ve göz hastalıklarına iyi gelir. 

UĢĢak Makamı: Ayak ağrıları ve uykusuzluğa iyi gelir. 

Hüseyni Makamı: Karaciğer, kalp hastalıklarına, nöbet, gizli hummalara iyi gelir. 

Neva Makamı: Buluğ çağına ulaĢmıĢ çocuğa, kalça ağrısına, gönül sevincine iyi gelir 

diye ifade etmiĢtir. 

Enderun hastanesinde, çocuk yaĢtaki talebelerin müzikle tedavi edildiğini, 1675 

de Baron Topkapı Sarayını tarif ettiği eserinde belirtmiĢtir (Somakçı P 2003). 
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2.2. MÜZĠĞĠN BEYĠN ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ  

 

Müzigin nörobiyolojik etkinliğinin araĢtırılmasında müzik ile beyin arasındaki iliĢki 

esas olarak alınır. Yapılan araĢtırmalar, müziğin beynin motor fonksiyonlarına etkisini 

ortaya koymaktadır. Müziğin beyin üzerine biliĢsel, duyusal ve sensorimotor etkisinin 

olduğu yapılan son araĢtırmalar ile desteklenmektedir. Beyin dalgaları müzik ile 

hızlandırılıp yavaĢlatılabilmekte, kas gerilimi ve hareketlerini koordine etmeye yardımcı 

olarak, rahatlatıcı etki yapmaktadır (Prestley A 1995; Mazer SE 2010; Standley&Swedberg 

2010; Morris et all 2000; Akın E 2007; Gözün ve Zeyneloğlu 2001; Tamer T 2000). 

ĠĢitme ana kortikal merkezi klasik olarak transvers ve süperior temporal girustadır, 

ancak müzikal değerlendirmelerin özel komponentleri olan müziğin ritmi, perdesi, ölçüsü, 

melodisi ve tını iĢlenmesi, beynin birçok değiĢik alanını kapsamaktadır. Ön frontal korteks 

ve süperior temporal girustan kaynaklanan bu bölgeler birbiriyle bağlantılı değiĢik ağların 

çalıĢması ile parietal lobun precuneus bölümüne gitmektedir. Ritimin beyindeki 

ayrımlanması baĢlıca sol hemisferde iken melodinin ayrımlanması sağ hemisferde 

olmaktadır. 

Müzik ilk önce beyin sapında değerlendirilir ve analizi yapılır. “Serebrumun 

kapısı‟‟olarak nitelendirilen talamus, beyin içinde müziğin durumuna karar verir. 

Talamusun etkisi, müzik bilgilerinin değerlendirilmesi için önemlidir. Talamus bu bilgileri 

alır, beyindeki ilgili alanlara gönderir ve müzik bir alanda yayılmıĢ olur. Böylece, sağ 

hemisfer müziğin ilerlemesi üzerinde çalıĢır, sol hemisfer uygun analizleri yapar. Positron 

Yayma Tomografi (PET) ve Fonksiyonel Magnetik Rezonans Tarama gibi tekniklerle beyin 

lezyonları lokalizasyonu üzerine yapılan çalıĢmalar; dinlenilen müziğin beyinde lokalize 

olduğunu, geniĢ bir alana yayıldığını göstermiĢtir. Müzik dinlendikten sonra beyin içinde 

hayal edilmektedir (Esch T et all 2004).  

Basit harmonik hareket olarak bilinen müzik terapi psikolojik ve fizyolojik etkiler 

yönünden zengindir. ĠĢitsel bir uyarı kuvveti olduğu zaman bir seri halinde hareket 

ediyormuĢ gibi algılanmaktadır. DıĢ kulak kanalında hava moleküllerinin sıkıĢtırılması ile 

baĢlar, timpanik membrana ulaĢır ve son olarak kokleadan geçerek somatosensoriel 

bölgesindeki sinirlere ulaĢır. Müzik uyarıları bu yol içinde psikobiyolojik ilerlemelere yol 

açar. Bu yol müzik dinleyen kiside birçok etki yaratır. Müzik terapinin fizyolojik etkileri 

incelendiğinde müziğin, beyin tarafından endorfin sekresyonlarının salınımına etki edip, 

vücutta morfin etkisi yarattığı bildirilmiĢtir. Müzik terapi ile adrenalin seviyesi ve 

nöromüsküler aktivite azalır, bunların sonucunda nabız hızı yavaĢlar, solunum hızı azalır ve 
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düzene girer, kan basıncı düĢer (Akın E 2007, Yayla F 2006, Salamon et all 2003, Jenkins 

JJ 2001). 

Müziğin beyin ve vücut üzerindeki etkilerinin yanında terapötik ve psikolojik 

etkileri de mevcuttur. Müzik, insanlık tarihi kadar “eski”, kimsenin bir baĢkasına 

anlatamayacağı kadar “bireysel ve öznel”, dünyanın her yerindeki tüm insanları 

kapsayacak kadar “genel ve evrensel”, yeni ve farklı çağrıĢımları taĢıyabilmesi ile “her 

an yeni” bir oluĢumdur. Platon‟un da belirttiği gibi “müzik, ruhun eğiticisidir”. 

Psikolojik sağaltımda diğer sanat alanlarının kullanılıĢı gibi müzik de sürece dahil 

edilebilen ve katkı sağlayan bir “araç” niteliğindedir. Müzik, tek baĢına terapötik bir 

etki sağlayabileceği gibi, kimi zaman uyarıp coĢturarak kimi zaman gevĢetip 

sakinleĢtirerek psikofizyolojik değiĢimleri sağlayabilir (Gökçe S 

www.muzikegitimcileri.net). 

Müzik sadece bir takım hastalarda terapi aracı olarak kullanılmakla kalmayıp, 

koruyucu olarak da insanlara büyük faydalar sağlayabilir (Somakçı P 2003). Müzik, 

duygu ve düĢünceleri seslerle anlatan ya da sesleri düzen ve estetik anlayıĢ içerisinde 

ifade eden bir sanattır (Gençel Ö 2006). J.J. Rousseau'ya göre müzik, sesleri kulağa hoĢ 

gelecek Ģekilde düzenlenmesidir. Ġmam Gazali'ye göre ise müzik, tabiî olan ve insanı 

hevesâta götürmeyen, aksine, ilâhî birliğe davet eden ulvî seslerdir. Meselâ, Davudî bir 

sesle okunan Kur'ân musikisi, bülbül sesi, yağmur ve suların sesleri, deniz dalgalarının 

nağmeleri ve kâinatta Allah'ın varlığını, birliğini terennüm eden kozmik senfoni gibi... 

(Akçan A 2000).  

Müzik-terapi, ruhsal veya bedensel sorunları olan çocukların ve yetiĢkinlerin 

psikiyatrik sorunlarını belirlemede ve bunlara bir çözüm getirmede yol gösteren bir 

iletiĢim yöntemidir. Kendimizle iletiĢim kurma ise baĢkalarıyla ve dıĢ dünyayla 

iletiĢimin kapılarını açar (Altınölçek 2004, Gökçe S www.muzikegitimcileri.net). 

Müziğin bu özelliği ile sadece bir eğlence aracı olmadığı, insanın ruh, duygu ve düĢünce 

dünyasını da yansıtan bir kavram olduğunun anlaĢılması, müziğin insanlar üzerindeki 

etkileri konusunda birçok bilimsel araĢtırmaya olanak sağlamıĢtır (Gençel Ö 2006). 

Müziğin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler psikolojik ve fiziksel etkiler olarak 

ikiye ayrılmaktadır (Gençel Ö 2006). “Birey kendi kültürünün müziğinden daha çok 

etkilenmektedir. Çünkü kendi kültürünün müziği ile daha sağlıklı bir iletiĢim 

kurabilmektedir. Bireylerin müzik anlayıĢları yaĢamıĢ oldukları toplumun sosyal ve 

kültürel yapısına ve almıĢ oldukları eğitime bağlı olarak çeĢitlilik göstermektedir. 

http://www.muzikegitimcileri.net/
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Bireylerden bazıları sadece belirli türde bir müziği kendi kiĢisel veya sosyal ön yargıları 

nedeniyle kabul etmekte veya reddetmektedir.” (Gençel Ö 2006, Akçan A 2000).  

Tüm bunların yanında müzik, sosyalleĢmede de büyük önem taĢımaktadır. Japon 

araĢtırmacı Hajime Fukui‟nin araĢtırmasına göre: müzik yapan erkeklerde testosteron, 

her iki cinste ise stres hormonu daha az salgılanırken, sosyal bağları güçlendiren 

oksitosin hormonu daha fazla üretilmektedir (Gençel Ö 2006).  

Diğer bir yandan, müziğin duygusal etkilerini bilimsel bir Ģekilde ölçmek 

mümkün olmamaktadır. Ġnsanların müziğe verdikleri bazı fiziksel karĢılıkların, 

kendiliğinden ve kontrolsüz reflekslerle oluĢtuğu bilinmektedir. Örneğin; müzik 

dinlerken aniden hızlanan bir pasaj sırasında nefes almamızın hızlandığını fark 

edebiliriz. Bunlar arzu edilmeyen reflekslerdir (Gençel Ö 2006). 

Belirli müzik aletleri sinir sistemimizi kesin olarak etkilemektedir. Yüksek veya 

alçak sesler sinirsel gerilim veya gevĢeme Ģeklinde etkili olmaktadır. AĢırı hız veya ses 

yoğunluğu sinirlerin aĢırı uyarılmasına neden olabilmekte ve fiziksel ağrılı bir durum da 

oluĢturabilmektedir (Gençel Ö 2006). 

Rus Doktor Dogiel 1880 yılında Almanya‟da yaptığı bir uygulamada, çıkan 

sesin yüksekliğine, Ģiddetine ve aynı zamanda çalgının çeĢidine göre kan dolaĢımında 

değiĢiklikler meydana geldiğini saptamıĢtır. M. Daubresse “Musico-Therapie” adlı 

kitabında ise Dr. Dogiel‟in uygulamalarındaki bulgulardan çıkan sonuçları Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır:  

I. Müzik, insanda ve hayvanda, kan dolaĢımı üzerine etki eder.  

II. Müziğin etkisi sonucunda kan basıncı, aralıklarla, yükselme ve alçalma yapar.  

III. Müzik ve ıslık sesi, insanlar ve hayvanlardaki kalp kasılmalarının güçlenmesine 

neden olur. 

IV. Kan dolaĢımının değiĢikliği, sesin yüksekliğine ve Ģiddetine bağlıdır (Gençel Ö 

2006). 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda müziğin, öğrencilerin ifade yeteneğini 

geliĢtirdiği, estetik ve yapıcı düĢünme kapasitesini ve akademik performansı arttırdığı, 

çocuklara daha hızlı okuma-yazma yeteneği kazandırdığı ve öğrenme güçlüğü çeken 

çocukların eğitimlerini kolaylaĢtırdığı ortaya çıkmaktadır (Standley JM 2001, Gençel Ö 

2006, Gözüm&Zeyneloğlu 2001).  

Müzikle tedavinin tıp bilimindeki birçok alanla iliĢkili olduğu ve bu alanlarda 

kullanıldığı bilinmektedir. Ġnsan diğer sanat dallarına göre, müzikten daha çok 
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etkilenmektedir. Tıp biliminin alt alanlarını oluĢturan onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve 

pediatri gibi bilim dallarında karĢılaĢılan hastalıkların tedavilerinde müziğin yardımcı 

bir tedavi aracı olarak kullanılması, hastalıkların tedavi sürecini olumlu yönde 

etkilemektedir (Gençel Ö 2006). 

Müzik, stresi azaltan önemli bir vasıta olarak da kullanılmaktadır. Eğer stres 

devam ederse, hipertansiyon, ülser, deri hastalıkları baĢ ağrısı, arterosklerosis (damar 

sertliği) gibi hayatı tehdit eden problemler ortaya çıkabilir. Amerikan Psikoloji 

Derneği'nin yaptığı bir ankete göre müzik, stresi azaltmak için kullanılan en yaygın 

metottur (Akçan A 2000). 

Müzik-terapinin etkiliğine iliĢkin yapılan çalıĢmalarda insanların EEG‟leri 

(Elektroensefalografi) incelenmiĢtir. Üzüntü, endiĢe, mutluluk ve korku gibi duygular 

EEG‟de farklı dalgalanmalar yaratır. DeğiĢik müzik türlerini dinleyen insanların 

EEG‟lerinde de dalgalanmaların farklı olduğu görülmüĢtür.  

Terapötik müzik endorfin salgısını ve olumlu duyguları artırıp, korkuyu ve 

kaygıyı azaltır, kalp ritmini düzenler, kan basıncını düĢürür, terlemeyi azaltır, kasları 

gevĢetir, nefesi dengeler, bağıĢıklık sistemini güçlendirir, hiperaktiviteyi azaltır. Müzik, 

hareket reflekslerimizi uyararak uyumlu hareket etmemizi sağlar (Gençel Ö 2006). 

Müzik terapisinde, müzik, ses ve ritim eĢliğinde beden ve duyguların bağlantısına 

yönelik egzersizler yapılmaktadır (Gökçe S www.muzikegitimcileri.net). 

Müzikle tedavi, sanat-tedavi yöntemlerinden biri olup, hastaların aktif ve yaratıcı 

katılımını gerektirir. Bunların yanı sıra müzikle tedavi, sosyal iliĢkilerin geliĢtirilmesi, 

kendine güvenin yeniden kazandırılması, fiziksel egzersizler ve motor kontrol 

konsantrasyonun arttırılması için psikiyatri hastanelerindeki programların bir öğesi 

olmuĢtur (Gençel Ö 2006). 

Müzik terapisi, halen bebekler, çocuklar, yetiĢkinler ve yaslılar gibi tüm yaĢ 

gruplarındaki hastalar için kullanılabilecek bir giriĢimdir. Müzik hastanelerde; terapötik 

olarak palyatif bakımda, yoğun bakımda, cerrahi operasyonlarda, psikiyatri, onkoloji, kadın 

doğum, pediatri ünitelerinde, koroner bakımda, radyasyon, kemoterapi tedavisinde, 

mekanik ventilatördeki hastalarda, tıbbi prosedürlerin uygulandığı durumlarda, ağrı ve 

anksiyete gibi semptom tedavilerinde, vücut direncinin arttırılmasında, yaĢam kalitesini 

arttırmada, manevi iyileĢmede kullanılmaktadır (Courtnage A 2011; Hartling et all. 2009; 

Dehaene-Lambertz et all. 2009; Gençel Ö 2006; Somakçı P 2003, Derebent ve Yiğit 

2006; Wylie J 2004; Prestley M 1975; Arnon et all 2006 Gilad& Arnon 2010; 

http://www.muzikegitimcileri.net/


 11 

Keith&Russell 2009; Kaminski J 1996; Morris et all 2000; Rose D 1987; Ahmadshah et 

all 2010; Butt, ML 1998; Akın E 2007; Standley JM 2000; Neal DO 2008; Graven SN 

2000; Akdağ  1994). 

Müzik terapisi, günümüzde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yenidoğanın 

bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakımını sağlamada stresi azaltıcı, büyümeyi hızlandırıcı, 

beslenmeye geçiĢi kolaylaĢtırıcı, ağrıyı azaltıcı, uykuya geçiĢi kolaylaĢtırıcı, SO2, KTA 

değerlerinde olumlu değiĢim sağlayıcı ve hastanede kalıĢ süresini azaltıcı yöntem olarak 

kullanılmaktadır (Mazer SE 2010, Keith&Russell 2009, Standley JM 2000, Arnon et all 

2006, Hodges&Wilson 2010, Kemper&Danhauer 2005, Thiel et all 2011, Gilad&Arnon 

2010, Morris et all 2000, Bradt et all 2010, Hodges&Wilson 2010, Dağoğlu T 2002, 

Rose D 1987, Ahmadshah et all 2010, Butt, ML 1998, Aydın D 2006).  

2.3. YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE  

        BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ GELĠġĠMSEL BAKIM     

2.3.1. BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel Bakım Programı (Neonatal 

Individualize Developmental Care Program-NIDCAP) 

 

Son yirmi yılda YYBÜ‟lerinde yüksek teknolojinin kullanılmasıyla pretermlerin 

hayatta kalma oranları artırılmıĢ, ancak bununla birlikte kalıcı nörogeliĢimsel 

problemler, öğrenme bozuklukları, davranıĢ problemleri, motor becerilerde azalma ve 

diğer geliĢimsel problemlerde artma saptanmıĢtır. Bu nedenle preterm bebek ve bakım 

verilen çevre arasında iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar önem kazanmıĢtır 

(Butler&Heidelise 2008, Bredemeyer S 2008, Peng et all 2009). 

BireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel davranıĢ modeli geliĢiminde ise çevrenin ve sosyal 

etkileĢimin etkisi büyüktür. Çevresel faktörler kavramsal geliĢimi sağlayıp, zeka 

düzeyini etkilediği gibi özellikle riskli yenidoğanlarda ve pretermlerin ekstrauterin 

yaĢama adaptasyonunda da etkilidir (Conk&Yılmaz 1998, Tari A 2003a). Bu nedenle 

pretermlerin geliĢiminde bakım veren kiĢiyle veya ailesiyle etkileĢimi son derece 

önemlidir (Conk&Yılmaz 1998, Tari A 2003a, Standley&Madsen 1990). 

Heidelise Als 1980‟den beri yaptığı çalıĢmalarla pretermlerin geliĢimlerini 

desteklemek ve korumak amaçlı sinaktif teoriyi geliĢtirmiĢtir. Sinaktif teori 5 alt sistemi 

kapsar. Bunlar;    
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Otonomik /Fizyolojik Sistem:  Kalp hızı, solunum hızı-Ģekli, kan basıncı, ısı 

kontrolü, renk değiĢimi, öğürme, hıçkırma, irkilme, tremor, barsak hareketleri vb. 

düzenleyici fonksiyonları kapsar. 

Motor Sistem: Kas tonüsü, postür ve vücut hareketlerini içerir. 

Durum Düzenleme Sistemi: Organizmada bilinç durumu yeterliliği, bebeğin uyur 

durumdan uyanma durumuna kadar olan (hareketsiz uyku, aktif uyku, uykulu olma, 

uyanık hareketsiz, aktif uyanık) farklı durumları ve bir durumdan diğer duruma geçiĢ 

yeteneği gözlenir (Çiğdem Z 2003, Tari A 2003a). 

Dikkat Etkileşim Sistem: Sosyal sistem de denilebilen bu sistem etkileĢim, 

uyanıklık ve etkileĢimin güçlü olabilmesi için bebeğin hazır bulunuĢluğudur. Bebeğin 

alarm-dikkat durumunu, duyusal uyaranları almasını, Ģekillendirmesini, çevresindeki 

uyaranlara karĢılık vermesini ve çevreyle etkileĢimini içerir (Çiğdem Z 2003, Dedik T 

2003). 

Sinaktif teoriden yola çıkarak “BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel 

Bakım Programı” (NIDCAP- Neonatal Individualize Developmental Care Program) 

oluĢturulmuĢtur (Flom et all 2008, VandenBerg KA 2007, Mazer SE 2010, Nair et all 

2003). Yenidoğanın bireyselliğinden ve davranıĢ organizasyonundan yola çıkılarak 

ekstrauterin yaĢama uyumunu kolaylaĢtırmak için çevresel faktörlerin kontrol altına 

alınıp düzenlenmesi, bakım gereksinimlerinin bebek merkezli ele alınıp bebeğin 

geliĢimini destekler Ģekilde uygulanması “BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel 

Bakım” yaklaĢımını oluĢturmaktadır. Son 20 yılda YYBÜ‟lerinde kullanılmaya 

baĢlayan “BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel Bakım” uygulamalarının sonuçları 

hem bebek hem klinik açısından olumlu olmuĢtur (Bredemeyer et all 2008). 

NIDCAP, stres yaratan yoğun bakım ortamının yenidoğanın bireysel fizyolojik 

gereksinimlerine göre düzenlenmesinin stresi azaltarak beyin geliĢimini olumlu 

etkileyebileceği hipotezine dayanmaktadır (Als H 2009). NIDCAP programının esası; 

bakım iĢlemleri (beslenme, alt değiĢtirme, kan alınması) öncesinde, sırasında ve 

sonrasında 20 dakika süreler ile bebeğin gözlemini içerir (Goldberg-Hamblin&Singer 

2007, Butler&Heidelise 2008, VandenBerg KA 2007, Gilad&Arnon 2010, 

Sizun&Westrup 2004). ġekil 2.1‟de davranıĢ geliĢiminde sinaktif modelin 

organizasyonu verilmiĢtir. 
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ġekil 2.1. DavranıĢ geliĢiminde sinaktif modelin organizasyonu (Model of Synactive 

Organization of Behavioral Development) 

Kaynak: Als, H. (2009). Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP): New 

frontier for neonatal and perinatal medicine. Journal of Neonatal-Perinatal, 2, 135–147. 

 

BireyselleĢtirilmiĢ GeliĢimsel Bakımda bebekte görülen stres davranıĢları; 

bebeğin olumsuz çevresel uyaranlara maruz kalması bebekte stres davranıĢlarının 

geliĢimine ve bu stresi azaltabilmek, organizasyonu sağlayabilmek için düzenleyici 

fonksiyonları geliĢtirmesine neden olmaktadır. Sağlıklı term bebekler strese genellikle 

ağlamayla yanıt verirken, preterm veya hasta olan bebekler değiĢik stres belirtileri 

gösterebilirler. Preterm bebekte stres belirtileri; stresin Ģiddetine ve strese karĢı 

oluĢturulan fizyolojik davranıĢsal belirtilere göre sınıflandırılabilir (Tari A 2003a). 
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Stresin Ģiddetine göre stres belirtileri; Hafif: göz göze iletiĢimden rahatsız olma, 

sağa sola dönme, hıçkırma, yüz buruĢturma, çenede aĢağı doğru sarkma, gözleri 

kapama, ağız açma, dili dıĢarı çıkarma, aksırma, öksürme; Orta: yüzde kızarma, 

vücutta renk değiĢmeleri, iç çekme, regürjitasyon, el parmaklarında dıĢarı doğru açılma, 

kol bacaklarda ekstansiyon, ani çekilme hareketleri, güçsüzleĢme; Ağrı: solgunluk, 

siyanoz, taĢipne, bradipne, apne, oksijen düzeylerinde azalma, taĢikardi, bradikardi, 

disritmidir (Tari A 2003a, Tari A 2003b). 

2.3.2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Fizik Çevrenin Değerlendirilmesi ve 

Düzenlenmesi 

Her insan doğumu, dıĢ dünyaya uyum sağlayan karmaĢık bir süreçle baĢlar 

(Aydın D 2006). Ġntrauterin ortamından zamanından önce ayrılan preterm çok farklı bir 

ortamla karĢılaĢır ve uterus dıĢı çevreye baĢarıyla uyum sağlayabilmek için birçok 

fizyolojik ve davranıĢsal ayarlamalar yapar. YYBÜ intrauterin çevreden oldukça farklı 

olduğu için özellikle preterm bebeğin geliĢim düzeyi ve ihtiyaçlarını tam olarak 

yansıtamaz, bebek karmaĢa yaĢar ve yeni yaĢama uyumu daha zorlaĢır (Derebent&Yiğit 

2008, Nair et all 2003).  

YYBÜ‟lerinin düzenlenmesi; ünitenin mimari yapısı, her bebeğe ayrılması 

gereken kullanım alanı, enfeksiyona yönelik alınması gereken önlemler, tıbbi ve 

teknolojik cihazların uygun kullanımı yanında, ünitedeki ıĢıklandırma, ses ve 

gürültünün engellenmesi, hoĢ olmayan kokuların uzaklaĢtırılması vb. yenidoğan 

bebeğin stabilizasyonunda rol oynayan etmenleri de içermektedir (Tari A 2003b, Nair et 

all 2003). YYBÜ‟de ıĢık, koku/tat, dokunma duyusu ve ses ünite düzeninin 

sağlanmasında önem taĢır. 

2.3.2.1. IĢık 

 YYBÜ‟nde ortamdaki ıĢık, bebekteki renk deĢikliğini fark ettirecek düzeyde 

olmalıdır (Nair et all 2003). Ayrıca giriĢimlerde yatak baĢı aydınlatma kullanılmalıdır. 

Her bebeğin bakım alanı içinde ayrı ıĢıklandırma alanı bulunmalıdır (Tari A 2003a, 

Ozawa et all 2010). Bebeğin bulunduğu ortama direkt ıĢık gelmesinin engellenmeli, 

küvözler için hazırlanan örtüler gibi çeĢitli seçenekler ile ıĢığın azaltılmasında 

kullanılmalı, günün belirli saatlerinde gece-gündüz döngülerinin sağlanmalı, aydınlatma 

araçlarının düzeylerinin bilinmeli, fototerapi alan bebeklerde koruyucu bandın 

kullanılmalıdır (Derebent&Yiğit 2008, Nair et all 2003, Lasky&Williams 2009). Bunun 
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dıĢında bebeğin stabil uyanıklık durumunu sürdürmede zorluk çektiği durumlarda 

bebekle göz temasının en aza indirilmesi gerekir (Tari A 2003b). 

2.3.2.2. Koku/Tat 

 Ünite içinde pretermler için uygun ortamın sağlanmasında koku/tat önem taĢır. 

Tat ve koku birbirinden ayrılmaz iki duyudur. Anne karnındaki bebeklerde ilk olarak tat 

alma duyusu geliĢir (Aydın D 2006, Hernandez&Thilo 2007). YYBÜ‟lerinde alkol 

içeren solüsyonlar ve parfümden sakınılmalıdır ve bebeğin yanına anne sütü ile 

ıslatılmıĢ pedlerin yerleĢtirilmesi önemlidir (Standley JM 2000). 

2.3.2.3. Dokunma 

 YYBÜ‟lerinde uygun ortamın sağlanmasında dokunma duyusunun da iyi 

geliĢmesi sağlanmalıdır. Doğum sırasında bebeğin annenin doğum kanalından geçiĢi 

bebeğe uygulanan ilk masajdır. Dokunma ve masaj vücut temasını sürdürmek ve 

güvende olma duyusunu güçlendirmek açısından yenidoğan için önemlidir (59, 41). 

Dokunma duyusu, doğum sonrası bebeklerde en hızlı geliĢen duyudur (Yeğen&Egemen 

2000). 

Son yıllarda yapılan araĢtırmalarla YYBÜ‟lerinde “minumum dokunma 

politikaları” beyinde hipoksi düzeyinin belirsizliği ile beraber hasar yapabilirliği riski 

olduğundan daha güvenli bulunmaktadır (Yeğen&Egemen 2000). Nazikçe kavrama, ani 

postür değiĢikliklerinden kaçınma, kan alınması, X-ray ve diğer giriĢimlerin koordine 

edilmesi, bebeğe yeterli dinlenme zamanı sağlanması yenidoğan bebeğin geliĢiminin 

desteklenmesi yönünde önerilmektedir (Derebent&Yiğit 2008). 

2.3.2.4. Ses 

  Ses, havada meydana gelen ve iĢitebildiğimiz harmonik basınç değiĢiklikleri 

olarak tanımlanırken, birçok frekansın birlikte yer aldığı ve istenmeyen sesler ise 

gürültü olarak adlandırılır. Ġnsan kulağı, 20 ile 20 000 Hertz arasındaki sesleri duyabilir 

(Bolat H 2007). 

 Yenidoğanlarda 3. trimestrde beyindeki nöron geliĢimi dakikada 250000 

nörondur. Bu nöronlar fetal geliĢimde ve doğumda belirli bir nörolojik fonksiyon ile 

bağlantı kurmak için yarıĢırlar. Ġnsan geliĢiminde en kritik dönem 20. gestasyon hafta 

(GH) ve 2 yaĢ arasındadır (Standley JM 2000, Neal DO 2008, Noise: A Hazard for the 

Fetus and Newborn). 
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 Fetusta bütün duyu organları prenatal dönemde geliĢmeye baĢlar ve genellikle, 

dokunsal, vestibüler, kimyasal, iĢitsel ve görsel geliĢim Ģeklinde bir sıra izler (Akın E 

2007, Bolat H 2007). Anatomik olarak kulak, iç, orta ve dıĢ olmak üzere 3 kısımda 

incelenir. Ġlk geliĢen kısım iç kulaktır. Tüylü hücrelerin geliĢimi gebeliğin 10-12. 

GH‟da olurken, dıĢ tüylü hücreler ve 8. sinirdeki sinapslar 22. hafta civarında geliĢir. Ġç 

kulak, eriĢkindeki Ģekil ve büyüklüğüne 20-22. haftalarda ulaĢır (Graven SN 2000, Neal 

DO 2008, Bolat H 2007). ĠĢitme en erken gebeliğin 18. haftasında baĢlamakla beraber, 

olgunlaĢması yaklaĢık 28. hafta civarında olur (Bolat H 2007). Fetüsün sese karĢı cevabı 

ise 26-28 GH‟da olur (Graven SN 2000, Neal DO 2008). 30-35 gebelik haftalarında, 

fetus, anne seslerini duyar, bu seslere yanıt verir ve konuĢma sesleri arasında ayrımcılık 

baĢlar (Neal DO 2008).  

IĢitsel uyarım, yapılandırılmıĢ, ritmik ve kardiyovasküler desenli, bağırsak 

seslerini içeren bir intrauterin ortam içinde oluĢur ve plasental müzikal seslerin 

desenlendirmesine benzer seslerden oluĢur (Neal DO 2008). Annenin vücudunda oluĢan 

sesler ise; solunum sesleri, kardiyovasküler sistem, bağırsak aktiviteleri ve vücut 

hareketlerinden dolayı meydana gelir. Uterus içinde ortalama oluĢan ses 50 desibel (dB) 

civarındadır (Bolat H 2007). Çevredeki düĢük frekanslı sesler, fetusa daha fazla ulaĢır 

ve fetus, annesinin sesini veya dıĢarıda çalınan müziği öğrenebilir. Fetus ve yenidoğan 

birçok kez dinlediği bir sese alıĢabilir. Fetus ne kadar immatür ise, iĢittiği sesleri ayırt 

etmesi o kadar zordur (Nair et all 2003). 

  Hastane ortamlarında gürültü birçok negatif durumlara neden olan bir etken 

olarak değerlendirilmektedir. Hastane ortamında yapılan çalıĢmalarda gürültünün uyku 

bozukluğunda birincil etken olduğunu göstermektedir. Ayrıca gürültü hastalarda ve 

çalıĢanlarda stresi arttırmakta ve medikal hatalara neden olabilmektedir. U.S. 

Enviromental Protection Agency (EPA) gürültüyü, “kiĢi veya gruplarda fizyolojik veya 

psikolojik etkilere neden olan durum” olarak tanımlamıĢtır (Mazer SE 2010, 

Gilad&Arnon 2010). 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bir yenidoğan, intrauterin yaĢamda 

karĢılaĢacağından çok daha yüksek frekanstaki seslere maruz kalır (Bolat H 2007). 

YYBÜ‟de gürültüye neden olan faktörler teknolojik ve insan kaynaklı seslerdir. Bunlar 

ünite veya binadaki mekanik veya elektronik sistemlerden kaynaklanan (ısıtma, 

soğutma, asansör, su tesisatı, otomotik kapılar vb.) seslerdir. Trafik ve bina dıĢındaki 
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aletlerden kaynaklanan, personelin ve ünite içindeki aletlerin çalıĢmasından doğan 

sesler de bu sese eklenir. Ünite içindeki ses, bebekler için fizyolojik bir stres kaynağı 

olabildiği gibi uyku düzenini de bozar (Bremmer et all 2003, Bükülmez ve ark. 2005).  

  Yenidoğan iĢittiği sese karĢı, kalp hızı, kan basıncı ve solunum değiĢiklikleri 

Ģeklinde yanıt verir. Gürültü kirliliği sonucu yüksek frekanslı ve volümü yüksek 

seslerde rahatsız olur, stres davranıĢlarında artma, huzursuzluk, ürkme, iyileĢme 

durumunda azalma, kalp solunum ritminde değiĢmeler (önce artma, sonra azalma), 

apne, hipoksi, bradikardi, sistemik kan basıncında artma, intrakranial basınçta artıĢ, 

uyku-uyanma periyodunda bozulma gösterirken, düĢük frekanslı ve ritmik sesler 

sakinleĢtirici etki yapar (Tari A 2003b, Chen et all 2009). Ses kontrolü, bebeklerin 

fizyolojik stabiliteleri, yaĢa uygun duyu geliĢimleri ve büyümeyi olduğu kadar, ailelerle 

iletiĢimini de olumlu yönde etkiler (Stewart K 2009, Nair et all 2003). 

  YYBÜ‟de gürültünün engellenmesi için Amerikan Pediatri Akademisi 

(Association of American Pediatri-AAP)‟nin önerisi ses düzeyinin 45 dB olmasıdır 

(Chen et all 2009, Hodges&Wilson 2010, Turk CAA et all 2009) 

  Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde psikolojik ve davranıĢsal stres 

reaksiyonları küvöz ve ortam içindeki ses seviyeleri ile ilgilidir (VandenBerg KA 

2007). Yenidoğanlar için “sessiz” bir ortamın oluĢturulmasının ilk aĢaması olarak 

yenidoğan ünitesi, dıĢ kaynaklı seslerin en az olduğu bir bölgeye konumlandırılmalıdır. 

Binanın dıĢ ve iç izolasyonu, optimal ses izolasyonu sağlayacak Ģekilde yapılmalıdır 

(Çiğdem Z 2003, Nair et all 2003, Altuncu ve ark. 2009).  

Ünitede çalıĢan personel, en az ses çıkaracak Ģekilde eğitilmeli, ses düzeyinin 

kontrolü amacıyla protokoller oluĢturulmalıdır. Genel olarak; aletlerin alarmları 

minumuma getirilmeli, aletlerin hızlı çekilmesi, düĢürülmesi, kapıların çarpılması 

önlenmeli ve personelin, bebeklerin yanında fısıltıyla konuĢması sağlanmalı, gereksiz 

radyo açılmamalıdır (klasik müzik dıĢında) (Bremmer et all 2003, Altuncu ve ark. 2009, 

Turk et all 2009). 

Bebeğin yatağı, ses çıkaran aletlerden mümkün olduğu kadar uzağa aletlerin ses 

çıkan yüzleri, bebeklerin ters taraflarına karĢı konmalıdır. Bu iĢlemler sırasında 

monitörlerin diğer bebeklere karĢı bulunmamasına da özen gösterilmelidir. Küvözlerin 

üzerine vurma ve çarpmalar önlenmeli, küvöz üzerine biberon, dosya vb konulmamalı, 

ventilatördeki nemlendiricinin fazla suyu dökülmeli, rulo haline getirilmiĢ battaniye ile 
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bebeğin baĢı sarılmalı ya da küvöz üzeri örtülmelidir (Tari A 2003b, Ovalı F 2000, Nair 

et all 2003). 

Ayrıca ünite içinde yatak yanlarına sessizliği hatırlatıcı iĢaretler konmalı, telefon 

ya da sesli cihazlar preterme yaklaĢtırılmamalı, doktor, hemĢire vb personelin çalıĢma 

ortamı küvözlerden uzak tutulmalı, tolere edebiliyorsa yatak baĢına müzik konmalıdır 

(Natarajan et all The Effect of Music Therapy on Neonatal Intensive Care (NICU) 

Nurses; Tari A 2003b; Mazer SE 2010; Cassidy JW 2009; Ovalı F; Nair et all 2003; 

Noise: A Hazard for the Fetus and Newborn; Lasky&Williams 2009). 

2.3.2.5. Bakımın Sağlanması 

 YYBÜ‟de BireyselleĢtirilmiĢ GeliĢimsel Destekleyici Bakımın sağlanmasında 

amaç, uygulanan bakımın preterm bebeğin geliĢimini destekler Ģekilde düzenlenmesidir. 

Bakımın sağlanmasında temel ilkeler; toplu bakım verme, fleksiyon pozisyonun 

sürdürülmesi, kendi kendini sakinleĢtirmeyi kolaylaĢtırma, kanguru bakımını 

uygulamaktır (Conk&Yılmaz 1998, Ovalı F 2000). 

2.4. MÜZĠĞĠN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDEKĠ YERĠ 

 

 Sağlık teknolojisindeki geliĢmelerle 1980-1990 yıllarından itibaren preterm 

bebeklerin sağ kalım oranları giderek artmaktadır. Günümüzde 23 GH preterm bebeğin 

sağ kalım oranı % 17 iken, 24 GH % 68, 25 GH % 71, 26 GH % 80, 35-38 GH‟da ise % 

98 sağ kalım oranı mevcutur (Gooding LF 2010). Günümüzde yenidoğanların sağ kalım 

oranlarındaki artıĢ ile birlikte nörogeliĢimsel yapılanmalarındaki riskler de giderek 

artmaktadır (Gooding LF 2010). Ġntrauterin ortamlarından zamanından önce ayrılan 

prematüreler YYBÜ gibi çok farklı bir ortamla karĢılaĢırlar ve adaptasyon süreci 

yaĢarlar. Bu süre içerisinde geliĢimsel yetersizlik ve nörolojik bozuklukları içeren uzun 

süreli bakıma ihtiyaç duyarlar. Yapılan çalıĢmalarla bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakım 

içerisinde kullanılan müziğin bebekler için tıbbi ve geliĢimsel açıdan yararlı olduğu 

gösterilmiĢtir (Standley JM 2002, Standley&Madsen 1990, Coleman et all 1997).  

 YYBÜ‟deki pretermler intrauterin dönemden sonra çevre adaptasyonu ve ortam 

Ģartları nedeniyle stres yaĢarlar. Müzik gibi amaçlı sesler öğretme, yatıĢtırma, nörolojik 

açıdan geliĢtirme potansiyellerine sahip oldukları için yenidoğan bakım ünitelerinde 

tercih edilirler. YYBÜ‟lerinde yararlı olacak müzik tarzları; sade insan sesi veya tek bir 
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enstrüman eĢliğinde, hafif ritmik vurgulu-sabit ritimli klasik müzik, bayan vokalistlerin 

(anne sesi, bayan sesiyle niniler) seslendirdiği müziklerdir (Lee GYC 2010; Kruger C 

2010; Wood AH 2008; Courtnage A 2001; Neal DO 2008; Arnon et all 2006; Kreuger 

JW 2010; Gooding LF 2010; Dehaene-Lambertz et all 2010; Gilad&Arnon 2010; 

Keith&Russell 2009; Standley JM 2000). Standley&Moore (2001) ve Coleman ve 

arkadaĢlarının (1997) çalıĢmalarında erkek ve bayan sesine oranla anne sesini daha çok 

tercih ettiklerini göstermiĢtir (Standley JM 2001, Coleman et all 1997).  

Lambertz ve arkadaĢları çalıĢmalarında (2010), dil ve müzik; anne sesi ve 

Mozart dinletisi arasındaki değerlendirmeyi ölçmüĢlerdir (Dehaene-Lambertz et all 

2010). Ġlari ve Sundura‟nın (2009) çalıĢmalarında yenidoğanların hayatın erken 

dönemlerinde müzik tercihlerini değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 5, 8 ve 11 aylık term 

bebekler dahil edilmiĢ ve müzik ya da enstüriman eĢliğinde müzik tercihleri 

değerlendirilmiĢtir. Sonucunda sadece vokal kullanılan müzik tercih olarak bulunmuĢtur 

(Ilari&Sundara 2009).   

Müzik sakinleĢtirici/yatıĢtırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle uzun yıllardır 

iyilik/mutluluk halini arttırmak ve ağrı/acıyı azaltmak amacıyla birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Sağlık ve sosyal yaĢamdaki kullanım alanları da giderek 

artmaktadır. Özellikle müziğin etkileri konusunda çalıĢmalar yapılıp müziğin çocuk 

geliĢimi, yenidoğan ve preterm bebekler üzerindeki olumlu etkileri değerlendirilmiĢ, 

müzik YYBÜ‟de tedavi yöntemi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Cassidy JW 2009; 

Kaminski J 1996; Schwartz FJ 1997a; Schwartz FJ 1997b; Kisilevsky et all 2004; 

Standley JM 2003; Lee GYC 2010; Rose D 1987; Ahmadshah et all 2010; Butt ML 

1998; Wood AH 2008; Desquiotz-Sunnen N 2008; Whipple J 2008; Cevasco AM 

2008). 

YYBÜ ortamı çevresel ve insansal kaynaklı seslerin çok yüksek olduğu bir 

ortamdır. YYBÜ‟de istenmeyen gürültü sonucu; yorgunluk, stres, aĢırı uyarılmıĢlık, 

ürkme vb birçok stres davranıĢı yanında fizyolojik değiĢiklikler; kalp hızı, oksijen 

saturasyon düzeyi, kan basıncı, intrakranial basınç kortikosteroid hormonda 

değiĢiklikler gözlenir (Altuncu ve ark. 2009, Chen et all 2009). Müzik, YYBÜ‟de 

istenmeyen gürültüyü örterek preterm için enerji verici, yatıĢtırıcı, uyarıcı, uyandırıcı rol 

oynamaktadır (Hodges&Wilson 2010). Standley (2000, 2001, 2003) çalıĢmalarında 

preterm bebeğin sakinleĢtirilmesi ve uyarılmasında müziği kullanmanın önemini 
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tartıĢmıĢ ve YYBÜ‟lerinde hoĢlanılmayan sesleri maskelediği, böylece bebeğin 

nörolojik geliĢimini arttıran homeostaziyi kolaylaĢtırdığı için önermiĢtir (Standley JM 

2000, Standley JM 2001, Standley JM 2003) . 

Bebeğin, daha anne karnında iken annenin kalp atıĢlarından etkilendiği, 

doğumdan sonra bu bildik sesi ve ritmi yeniden bulmanın kendisi üzerinde rahatlatıcı 

bir etki yaptığı bilinmektedir. Yapılan deneylerde, ses bandına alınmıĢ uterus sesi 

dinletilen odada yatan yeni doğmuĢ bebeklerin, hiç ses verilmeyen odadaki bebeklerden 

daha erken uykuya daldıkları gözlenmiĢtir. Bu durum, yenidoğanların müziğe daha 

doğmadan önce belirli bir duyarlılık kazanmaya baĢladığının bir göstergesi olarak kabul 

edilir (Standley JM 2001, Standley JM 2002, Standley&Madsen 1990). Müzik yatıĢtırıcı 

etkileri ile preterm bebeklerde uykuya geçiĢi kolaylaĢtırır (Neal DO 2008, Arnon et all 

2006, Rose D 1987, Desquiotz-Sunnen N 2008). Flom ve arkadaĢları (2008) 

çalıĢmalarında 9 aylık yenidoğanların mutlu ve mutsuz edici müziği ayırt edebildiğini 

göstermiĢlerdir (Flom et all 2008). Arnon ve arkadaĢlarının (2006) çalıĢmalarında, 

dinletilen canlı müziğin teyp müziğine göre daha etkili olduğu ve pretermlerin kalp atım 

hızlarını azalttığı ve müzik terapisi sonrası uykuya geçiĢi hızlandırdığı gözlenmiĢtir 

(Arnon et all 2006).  

Ses ve ritim öğeleriyle müzik yenidoğan bakımında önemli rol oynar. Müziğin 

letarjik ve içine kapanık bebeği uyandırma potansiyeli vardır. Ağlayan, huzursuz bebeği 

etkili bir Ģekilde sakinleĢtirir, doğal uyku tetikleyicisi olarak görev alır (Derebent&Yiğit 

2006, Harrison et all 2010, Keith&Russell 2009, Standley JM 2000). Kaminski (1996) 

çalıĢmasında yatıĢtırıcı müziğin yenidoğanlar üzerinde etkili olduğunu belirtmiĢtir 

(Kaminski J 1996). Keith ve arkadaĢları (2009) çalıĢmalarında müzik dinlettikleri 32-40 

GH‟daki ağlayan pretermlerde kalp hız, oksijen saturasyon düzeyi, solunum ve arteryal 

basınçta olumlu değiĢimler gözlemiĢlerdir (Keith&Russell 2009).  

Müziğin, pretermlerde homeostaziyi kolaylaĢtırıcı ve neden/sonuç iliĢkisini 

geliĢtirmede tetikleyici bir rolü vardır (Aydın D 2006). Standley (2000, 2003), 

çalıĢmasında müziği preterm bebekler için pacifier-activated-lullaby system (PAL) 

olarak adlandırdığı emziği emmeyi baĢlatıcı ninni sistemini geliĢtirmekte kullanmıĢtır. 

Müzik preterm bebeklerde emmeyi ve beslenmeyi arttırıcı bir etkendir (Standley JM 

2000, Standley JM 2003). Standley (2000) preterm bebeklerde yapılan çalıĢmasında 

müziğin beslenmeyi arttırıcı etkisi üzerinde durmuĢtur (Standley JM 2000). Cassidy 
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(2009) 28-33 GH pretermler ile yaptığı çalıĢmasında, dinletilen bayan sesi ve Mozart 

müziğinin pretermlerin günlük kilo alımlarında artıĢ sağlamıĢtır (Cassidy JW 2009). 

 Müzik, dikkati ağrıdan uzaklaĢtırma da oldukça etkili bir uyarandır. Ses uyarımı 

etkili bir Ģekilde hastayı oyalar ve ağrı kontrolü, ağrı cevabını bastırması için biliĢsel bir 

strateji sağlar (Derebent&Yiğit 2006, Harrison et all 2010, Dağoğlu T 2002). Hartling 

ve arkadaĢlarının (2009) metadolojik inceleme çalıĢmalarında da müziğin, fizyolojik 

ölçümlerdeki etkileri, davranıĢsal durum üzerine ve ağrı üzerine olumlu etkileri 

değerlendirilmiĢ ve endikasyon durumlarında kullanılabilirliği değerlendirilmiĢtir 

(Hartling et all 2009).  

Courtnage (2001) çalıĢmasında, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde canlı müzik 

dinlettikleri preterm bebeklerde kalp hızında azalma, oksijen saturasyon düzeyinde, 

solunumda artma gözlenmiĢtir (Courtnage A 2001). Neal (2008) piano müziği dinlettiği 

çalıĢmasında oksijen saturasyon düzeyi, kalp atımı ve davranıĢsal durumunda olumlu 

etkiler gözlemlemiĢtir (Neal DO 2008). Ayrıca çalıĢmalarda müziğin bebeğe olan 

etkilerinin yanı sıra bebek ile bakım veren arasındaki iliĢkiyi güçlendirdiği belirtilmiĢtir 

(Stewart K 2009). Müziğin fizyolojik etkilerinin yanı sıra stresi azaltma üzerine etkileri 

fazladır. Desquiotz-Sunnen (2008) çalıĢmasında YYBÜ‟de dinletilen müziğin preterm 

bebeklerin yanı sıra ailelerin streslerini de azalttığı bildirilmiĢtir (Desquiotz-Sunnen 

2008).  

Klasik müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir. Yapılan 

çalıĢmalarda anne adaylarına dinletilen klasik müziğin anne adayını mutlu ettiği, 

duygusal durumunu doğrudan etkilediği gösterilmiĢtir (Standley JM 2001, Schwartz FJ 

1997a, Schwartz FJ 1997b). Mozart‟ın insanlar ve yenidoğanlar üzerinde daha etkili 

olduğu gösteren çalıĢmalar yapılmaktadır (Lubetzky et all 2010, Standley JM 2001). 

Lubetzky ve arkadaĢlarının (2010) çalıĢmalarında, Mozart dinletilen preterm bebeklerde 

kilo alımında artıĢ ve enerji harcamasında azalmaya neden olduğunu göstermiĢlerdir 

(Lubetzky et all 2010). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Desquiotz-Sunnen%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Desquiotz-Sunnen%20N%22%5BAuthor%5D
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2.5. HEMġĠRENĠN MÜZĠK/MÜZĠK TERAPĠDEKĠ ROLÜ 

 

Yoğun bakım üniteleri (YYBÜ), fiziksel durumu ağır olan hastaların monitör ile 

izlenerek yaĢam fonksiyonlarının desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, 

karmaĢık cihazların bulunduğu, önemli ölçüde dikkat gerektiren bölümlerdir. Hastaların 

yaĢamsal iĢlevleri risk taĢıyacak derecede bozulduğunda, yaĢam iĢlevlerinin 

sürdürülmesi ve özel tedavi yöntemlerinin uygulanması için YYBÜ‟de tedavi görmeleri 

gerekir. YYBÜ de yoğun bakım üniteleri gibi, tedavi yöntemleri, teknik donanımı, 

fiziksel görünümü ve duyusal çevresi açısından hastanenin diğer bölümlerinden farklıdır 

(Arslan&Özer 2010). 

Erken doğumdan sonra geliĢmekte olan fetal beyin, olgunlaĢmasının kritik bir 

döneminde YYBÜ‟ne konulur. Ġntrauterin ortam prematüre bebeğin nörolojik geliĢimini 

nasıl etkiliyorsa YYBÜ ortamı da bu geliĢimi etkiler. YYBÜ ortamındaki, ıĢık, ses, sık 

dokunma, ağrı hızlı beyin geliĢimi dönemindeki bebeğin fizyolojik, duyusal, zihinsel, 

duygusal ve sosyal geliĢimini olumsuz etkilediği araĢtırmalarla kanıtlanmıĢtır (Eras Z, 

Dehaene-Lambertz et all 2010, Hodges&Wilson 2010, Kemper&Danhauer 2005). 

Günümüzde ülkemizde ve dünyada üniversite düzeyinde eğitimle, branĢlaĢarak 

ve uzmanlaĢarak oldukça geliĢmiĢ olan hemĢirelik sağlık ekibinin etkin ve vazgeçilmez 

üyesidir (Arslan H 2008). Son yıllarda yenidoğan alanına bilimsel ve teknolojik açıdan 

önemli geliĢmelere paralel olarak yenidoğan yoğun bakım hemĢirelerinin rollerinde de 

değiĢiklikler olmuĢtur. YYBÜ‟lerinde verilen hemĢirelik bakımının kalitesi artmıĢ ve 

hemĢire; yenidoğanın en üst düzeyde tedavi ve bakım almasında ekibin çekirdek üyesi 

olmuĢtur. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bakımın ana hedefi; bebeğin yaĢamını 

en iyi ve en konforlu Ģekilde devam ettirme, ağrı ve acının kontrolü/azaltılması, 

yenidoğanın geliĢim kapasitesinin izlenmesi ve aile bakımını içermelidir (Stewart K 

2009). ġekil 2. 2‟de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine kapsamlı bir bakıĢ 

yapılmıĢtır. 
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ġekil 2.2.Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine Kapsamlı Bir BakıĢ 

Kaynak: Stewart, K. (2009). A Model for Evaluating Trauma in NICU Music Therapy. Music and Medicine, 1(1), 29-

40. 

 

YYBÜ‟leri özel birimlerdir. Bu neden ile özel eğitim almıĢ hemĢireler 

görevlendirilmeli ve görev tanımları belirlenmelidir. Yoğun bakım hemĢireliği için 

sertifikasyon programları oluĢturulmalı, öngördüğü program çerçevesinde teorik ve 

pratik donanıma sahip olmalıdır.  YYBÜ‟de çalıĢan hemĢirenin; çocukları seven, 

kiĢilerarası iliĢkiler ve iletiĢim becerileri iyi olan konusunda deneyimli ve bilgili, 

bağımsız fonksiyonlarının farkında olan ve uygulayan, sorunları pratik ve akılcı 

yöntemlerle çözebilen, değiĢikliğe açık, giriĢimci, araĢtırıcı özelliği olan ve gözlem 

yeteneği iyi olan özellikleri olmalıdır. 

YYBÜ‟nde hemĢiresinin rolleri içinde bakım verici (uygulayıcı) rolü 

(yenidoğanının bireysel gereksinimlerine uygun bakımın planlanması ve uygulanması) 

önemi yer tutar. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde “bireyselleĢtirilmiĢ 

FĠZĠKSEL: 

 Genetik 

 Fizyolojik geliĢim 

 Somato sensorial 

görünüm 

 Yoğun bakım çevre etkisi 

 DavranıĢ  

AĠLE 

ve/veya 

BAKIM 

VERĠCĠ 

 

PRETERM 

 

STAF 

 

ÇEVRE 

TOPLUMSAL 

 Toplumsal bakıcı rolü 

 Birim politikaları 

 Sosyal normlar 

 Ünite/hastane yapısı 

 Teknoloji 

 Sosyo ekonomik statü 

  Yasalar  

 Coğrafi durum  

ĠÇSEL 

 Bağlılık 

 Farkındalık 

 Duygusal geliĢim  

KÜLTÜREL  

 Külltürel etkiler 

 Ortak anlam, değer ve inanç 

 Dünya görüĢü 

 Üniversal gerçekler 
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geliĢimsel bakım” ilkelerinin bilinmesi ve uygulanması YYBÜ‟de baĢarının anahtarını 

oluĢturur (Als H 2009, Derebent&Yiğit 2008). ). 

Sanat; Doğanın armağan ettiği çok yönlü bir yetenektir.  Tolstoy‟un belirttiği 

gibi  “Sanat düĢünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların iĢidir”. Bu 

görüĢün, hemĢirelik mesleğinin özellikleri ile tamamen örtüĢmesi dikkat çekicidir 

(Arslan H 2008). Bir sanat olarak hemĢirelik; HemĢireliğin sanat olarak geleceği, 

sanatçı yaratıcılığıyla, hem bilimsel hem de teknolojik olarak ilerlemiĢtir. Florence 

Nightingale‟e göre hemĢirelik, güzel sanatların en güzelidir. HemĢirelik 

uygulamalarında; “insan deneyimlerini anlama adına sanatla bütünleĢme” önemlidir 

(Velioğlu P 1999, Jasmine T 2009, Wainwright P 1999). Bu nedenlerle hemĢirelik 

mesleği içeriği, uygulamaları ile özel beceri gerektiren bir sanat olup, bir baĢka sanat 

türü olan ve hasta bakımında kullanılan müzik ile etkileĢim içinde olması doğaldır. 

Yenidoğan hemĢireleri bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakım ve rollerini iyi 

bilmeli, multidisipliner bir ekip iletiĢimi içinde olmalı, yenidoğan ünitelerinde bebeğin 

geliĢimini destekler Ģekilde stres bulgularını azaltmak için bireyselleĢtirilmiĢ bakım 

uygulamalı, tıbbi uygulamalar ile iyi primer bakım arasındaki dengeyi koruyarak 

bebeklerin stres, ağrı ve endiĢe belirtilerinin azalmasını sağlamalı, çevresel uyaranların 

azaltılmasını sağlamalı ve müziği bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakım uygulamaları 

içinde kullanabilmelidir (Derebent&Yiğit 2008). Ayrıca yenidoğan hemĢiresinin 

annelere yapacağı eğitim, sağlıklı bebek ve sağlıklı toplum yaklaĢımına katkı sağlaması 

ve hemĢirenin sağlığı geliĢtirmedeki rolünü vurgulaması bakımından önemlidir (Ġnal S 

2003).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Tipi 

 AraĢtırma, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan bakım sırasındaki 

Türk müziği (musiki) dinletisinin preterm bebeklerin büyüme (kilo, boy, baĢ çevresi), 

stres belirtileri, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değeri ve hastanede kalıĢ 

süresine etkilerini belirlemek amacıyla deneysel tipte (Ön Test-Son Test, Kontrol 

Gruplu Düzen/Desen) planlandı. 

3.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Tarih 

AraĢtırma Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Özel Bakım 

Ünitesinde, Aralık 2009-Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleĢtirildi. AraĢtırma için 

ilgili kurumdan (Ek-4) ve CerrahpaĢa Tıp Fakültesi etik kuruldan yazılı izin alındı (Ek-

5). 

AraĢtırmanın yapıldığı CerrahpaĢa Tıp Fakültesi YYBÜ‟si 9 yatak, Yenidoğan 

Özel Bakım Ünitesi ise 10 yataklı bir kurumdur. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Özel 

Bakım Ünitesinde 23 hemĢire, 2 uzman doktor, 3 asistan doktor görev almaktadır. 

YYBÜ‟nde yılda ortalama 400-450 hasta takip edilmektedir. 

3.3. AraĢtırmanın Örneklemi 

  AraĢtırma YYBÜ‟de yatan, vaka seçim kriterlerine uyan pretermler üzerinde 

yapılmıĢtır. AraĢtırma grubundaki bebeklerin ortalama kilo farkı temel alınarak yapılan 

hesaplamalar sonucu örneklem sayısı α = 0,05 riskiyle : 300, SD:150 olmak üzere 

yapılan Power analizi sonucunda, Power:100 için belirlenen örneklem sayısı her bir 

grup için n: 30 olarak saptandı. Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu doldurulan pretermlerden 

tek sayı olanlar deney grubuna, çift sayı olunlar kontrol grubuna dahil edildi.  

AraĢtırma süresince YYBÜ‟de 507 preterm takip edilip vaka seçim kriterlerine 

uyan 62 preterm üzerinde çalıĢıldı. 1 preterm intrakranial kanama nedeniyle (deney 

grubu), 1 preterm ise sepsis (menenjit) nedeniyle (kontrol grubu) çalıĢmadan çıkarıldı. 

AraĢtırma kapsamında 30 preterm deney grubunda ve 30 preterm kontrol grubunda 

olmak üzere 60 preterm yer almaktaydı. 
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3.4. AraĢtırma Grubu Seçim Kriterleri 

Deney ve kontrol gruplarını büyüme, SO2, KTA, solunum değerleri ile hastanede 

kalıĢ sürelerini etkileyebilecek özellikler açısından benzer kılmak için; 

Bebeğe ĠliĢkin Kriterler; 

-1000-1500 g arasında olan, 

-Doğum sonrası ilk 24 saati stabil geçiren, 

-Konjenital anomalisi olmayan,  

-Kranial kanaması olmayan, 

-Entübe olmayan, 

-Kan değiĢimi gerektiren hiperbilirubinemisi olmayan bebeklerin olması, 

-Ailede, çocuklukta baĢlayan iĢitme kaybı sorunu olan bireylerin olmaması, 

-AraĢtırma kapsamında dahil edilen bebeklerin Türk kültüründen olması idi. 

3.5. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni dinletilen Türk müziği, bağımlı değiĢkenleri 

ise büyüme değerleri, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değerleri, 

hastanede kalıĢ süresi ile stres belirtileridir. 

3.6. Verilerin Toplanmasi 

           Verilerin toplanmasında, araĢtırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

geliĢtirilen Hasta Onam Formu (Ek-1), Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek-2), Hasta Takip 

Formu (Ek-3) kullanılmıĢtır. 

Hasta Onam Formu: Hasta/bebek ailesini araĢtırma içeriği konusunda bilgilendirmek, 

araĢtırmaya katılıp-katılmama isteklerini sorgulamak ve kendilerinden yazılı izin almak 

amacıyla literatür bilgisine dayandırılarak hazırlandı. AraĢtırma süresince araĢtırma 

kapsamına alınan tüm pretermlerin ailelerinden yazılı onay alındı. (Ek-1) 

Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu: Literatür bilgisinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 

Bebeğe iliĢkin tanımlayıcı özellikleri sorgulayan bir formdur. Bebeğe iliĢkin 10 adet 

tanımlayıcı açık uçlu sorudan oluĢmaktadır. Bilgiler hasta ailesinden ve hasta 

dosyasından araĢtırmacı tarafından alınarak dolduruldu.   (Ek-2) 
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Hasta Takip Formu: Bebeğin müzik dinletisi öncesi (bakımdan 1dk önce) ve 30.dk‟da 

(müzik bitiminde) müzik dinletisinin bebeğin stres belirtilerine, oksijen saturasyon 

düzeyine, kalp tepe atımı ve solunum değerleri üzerine etkisinin ölçüldükten sonra 

kaydedildiği formdur. Müzik dinletisi öncesi ve 30.dk‟da elde edilen tüm veriler 

araĢtırmacı tarafından kaydedildi. (Ek-3) 

AraĢtırmada stress bulgularının değerlendirilmesinde bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel 

bakım içerisinde yer alan stres düzeyleri kullanılmıĢtır. Stres düzeyleri Tablo 3.1‟de 

verilmiĢtir. 

Tablo 3.1. Stres değerlendirmesi 

 

AraĢtırma grubuna katılan pretermlerin stres belirtilerine göre puanlar verildi ve 

ortalama stres puanları elde edildi. Stres puanları hesaplanırken stresi olmayanlara 0, 

hafif stres belirtileri olanlara 1, orta derecede stresi olanlara 2 ve ağır stresi olanlara 3 

puan verildi (Tari A 2003a, Tari A 2003b). 

AraĢtırma sırasında kullanılan araç/gereçler 

Dijital süt çocuğu tartısı: Ünite içinde kullanılan Seca Lena 354 marka minumum 10 

g‟a ve maximum 20 kg duyarlı portatif dijital tartı aleti kullanıldı (a-Syf 76).  

Boy ve baĢ çevresi ölçme mezurası: Klinik içinde baĢ çevresi ve boy ölçümünde 

kullanılan 0,5 cm‟lere bölünmüĢ esnek olmayan mezura kullanıldı. Bebeğin yatağı 
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yatay konuma getirilip, baĢı yatağın baĢ kısmına getirilerek ve dizlerine hafifçe 

bastırılarak boy ölçümü yapıldı. BaĢ çevresi ölçümü ise; mezura arkada kafatasının 

oksipital kemiğinin çıkıntılı olan yeri, yanda kulakların üstü ve önde kaĢların hemen 

üzerinden geçirilerek yapıldı. 

MP4: AraĢtırmada Dede Efendi müzik CD‟si Piranha marka MP4 ile dinletildi (b-Syf 

76). 

Klasik müzik CD’si: Kaynaklarda önerildiği Ģekilde TÜMATA (Türk Musikisi 

AraĢtırma ve Tanıtma Grubu) grubunun Dede Efendi müzik CD‟si kullanıldı. ÇalıĢma 

için piyasada bulunan TÜMATA grubunun çalıĢmaları sonucunda oluĢturulmuĢ Dede 

Efendi müzik CD‟si kullanıldı (e-Syf 78).  

TÜMATA grubu 1976 yılında Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından 

Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. TÜMATA müzik grubu Türk musikisinin tarihi, kültürel ve 

tıbbi değerlerini gün ıĢığına çıkarma gayreti içinde olan bir gruptur. Müziğin ruh 

üzerindeki etkisini kullanarak yurt içinde ve dıĢında çok sayıda hastanın sağlığına 

kavuĢmasına yardımcı olmuĢtur. Spastik ve otistik çocuklar yunuslarla ve TÜMATA 

tarafından icra edilen Türk musikisi ile tedavi edilmekte, komadaki hastalar Turk 

musikisi dinletilerek hayata döndürülmektedir (TÜMATA-Müzik Terapi). 

Dede Efendi müzik CD‟sinde baĢa ve gözlere etkili, çocuklarda stresi önleyen, 

spastik ve otistik çocuklarda faydalı olduğu bilinen; sefa, neĢe, huzur ve mutluluk veren 

Rast makamı kullanıldı. CD‟de ney, rebab, kopuz ve dombra müzik aletleri 

kullanılmıĢtır. Efekt olarak su ve akarsu sesi, bülbül sesi, at yürüyüĢü sesi, kuzu sesi, 

gülen çocuklar, ağustos böceği, kuĢ sesi, gülen bebek sesi, oynayan çocuklar ve balina 

sesi kullanılmıĢtır. 

Hopörlör: Müzik küvöz içine Creative markalı 2 adet hopörlör ile dinletildi (c-Syf 77).  

Adaptör: Discman ve hopörlörlerin Ģarj edilebilmesi için ATABA (AT 1200) marka 

adaptör kullanıldı. 

Ses desibeli ölçüm aleti: Sound Level Meter (min 35-max 130) marka gürültü ölçüm 

aleti kullanıldı ve maximum ses seviyesi 45 dB olarak ayarlandı. Müziğin iniĢ 

çıkıĢlarına gore ses seviyesi nadiren max 60 dB„e çıkabiliyordu. (d-Syf 77).  

Bilgisayar: ÇalıĢma verilerini girmek için HP ProBook 4320s marka dizüstü bilgisayar 

kullanıldı. 
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3.7. AraĢtırma Uygulama AĢamaları   

Deney Grubu  

1. AĢama: Üniteye getirilen vakalar vaka seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. 

Vaka seçim kriterlerine uyan pretermlerin stabilleĢmesi beklendi. Ġlk 24 saati stabil, 

entübe olmadan geçiren vakaların aileleri ile görüĢülerek araĢtırmanın içeriğinden 

kısaca bahsedildi ve araĢtırmaya katılıp katılmama istekleri sorgulandı. AraĢtırmaya 

katılmak isteyenlerin “BilgilendirilmiĢ Onam Formu” (Ek-1) doğrultusunda yazılı 

izinleri alındı. Aileyle görüĢme ünite içinde ailenin bebeği ziyareti sırasında 

gerçekleĢtirildi. Onam alınması için aileyle görüĢme ve formun doldurulması için 

yaklaĢık 10-15 dk zaman ayrıldı. Vaka seçim kriterlerine uyan bebekler için “Bebeği 

Tanıtıcı Bilgi Formu” (Ek-2) 5 dk zaman içinde dolduruldu. Bebeği tanıtıcı bilgi formu 

1‟den baĢlayarak numaralandırıldı. Tek sayı ile numaralandırılanlar deney, çift sayı ile 

numaralandırılanlar kontrol grubuna dahil edildi. 

2. AĢama: Ünite içinde genel müzik sistemi olmadığı için deney grubundaki 

pretermlerin küvözüne müzik dinleme sistemi kuruldu. Müzik sistemi araĢtırmacı 

tarafından oluĢturulmuĢ ve gerekli firma tarafından uygun Ģartlar sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmacı bu konuda gerekli eğitimi almıĢ ve müzik sistemi araĢtırmacı tarafından 

küvözlere kurulmuĢtur. Ünite içinde çalıĢan hemĢire sayısı yetersiz olduğundan ve 

araĢtırma için hemĢirelerin araĢtırmacıya uzun süreli destek veremeyeceği 

düĢünüldüğünden araĢtırmada veriler bizzat araĢtırmacının kendisi tarafından 

toplanmıĢtır. Müzik sisteminde Creative marka 2 adet hopörlör küvöz içine bebeğin 

ayak ucuna yerleĢtirildi. Sound level meter marka gürültü (desibel) ölçüm aleti küvöz 

dıĢında bebek bankosuna yerleĢtirilerek maximum ses seviyesi 60 dB olarak ayarlandı 

ve elektiriğe bağlandı. Desibel ölçüm aletinin mikrofonu küvöz içindeki ses seviyesini 

ölçmek için küvöz içine hopörlerlerin arasına yerleĢtirildi. Amerikan Pediatri 

Akademisi (Association of American Pediatri-AAP)‟nin önerisine göre yenidoğanın 

yakından duyması gereken ses seviyesi 45-60 dB olması sağlandı. Hopörler sisteminin 

bebeğin baĢ ucuna yerleĢtirilmemesine dikkat edildi. Hopörlerler yenidoğanın ayak 

ucuna yerleĢtirilerek hopörler ile yenidoğan arasında yaklaĢık 30 cm mesafe bırakıldı. 

Ses seviyesinin 45 dB olması sağlandı. MP4‟ün ses seviyesiyle oynanmamasına dikkat 

edildi. Tüm araç gereç bir baĢka hastaya kullanılmadan önce Ġstanbul Üniversitesi 
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CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi talimatlarına uygun olarak temizlendi. 

3. AĢama: AraĢtırma öncesi servis hemĢireleri araĢtırma hakkında ve oluĢturulan müzik 

sistemi ve çalıĢması ile ilgili bilgilendirildi. Pretermlerin YYBÜ‟de rutin takipleri gün 

içinde 3 saatlik aralarla yapılmaktadır. Preterm bebeğin rutin takipleri içinde; ateĢ, 

KTA, solunum, SO2, tansiyon, aldığı-çıkardığı izlemleri, gerekli durumlarda aspirasyon, 

ağız, göz, cilt, göbek, yara vb bakımları ve beslenmesi yer almaktadır.  Preterm bebeğin 

3 saatlik rutin takipleri içinde izlemleri 10-15 dk, bakımları 10 dk ve beslenmesi 10 dk  

zaman içinde yapılmaktadır. YYBÜ‟de hemĢirelerin gün içinde verdiği bakımlardan biri 

seçilerek (öğleden sonra verilen en uzun süreli bakım) servis hemĢireleri tarafından 

pretermlere bakım sırasında ve taburcu oluncaya kadar düzenli takip amacıyla haftada 3 

gün 30 dk. süre ile Türk müziği (musiki) dinletildi. Preterm bebekler Türk müziği 

(musiki) dinlerken takip edilerek verilerin kaydedilmesi araĢtırmacı tarafından haftada 1 

defa yapıldı ve bu iki ölçüm arasında en az bir günlük en fazla 3-4 günlük bir süre 

bırakıldı. Böylece preterm bebekler hastanede kaldıkları süre boyunca en az 1-3 ve en 

çok 11 kere takip edilmiĢ oldu. 

4. AĢama: Bakımdan önce preterm bebek değerlendirilerek 1 dk öncesi gözlenen stres 

belirtileri, SO2, KTA ile solunum değerleri Hasta Takip Formuna (Ek-3) kaydedildi. 

Müzik dinletisi ve bakım baĢlatılarak preterm bebeğin günlük 3 saatlik rutin takipleri 

(ateĢ, solunum, nabız, tansiyon izlemi), bakımları (ağız, göz, cilt bakımı, vb) ve 

beslenmesi yapıldı. Bebeğin genel bakımı 25-30 dk sürede tamamlanmaktadır. Toplam 

30 dk süre ile müzik dinletisi uygulandı. Müzik dinletisi bitiminde (30 dk) bebekteki 

stres belirtileri gözlenip, SO2, KTA, solunum değerleri tekrar kaydedildi. Müzik 

dinletisi sırasında bebeğin SO2, KTA, solunum ve stres belirtilerinin etkilenmemesi için 

yalnız kalması sağlandı ve bakım haricinde baĢka müdahalede bulunulması engellendi. 

5. AĢama: Vakaların büyümelerinin izlenmesi amacıyla hastaneye giriĢ ve çıkıĢ 

tarihlerindeki tartı, boy, baĢ çevresi ölçümleri kaydedildi.  

Kontrol Grubu  

Kontrol grubu da deney grubunun geçtiği tüm aĢamalardan geçirilerek, deney 

grubunda olduğu gibi haftada iki kere araĢtırmacı tarafından takipleri alınarak 

kaydedildi, sadece müzik dinletisi yapılmadı. 
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ARAġTIRMA UYGULAMA ġEMASI 

                   DENEY GRUBU                                             KONTROL GRUBU 

 

 Müzik dinleme sistemi 

kuruldu 

 

 

 

 

 

 Bakımdan 1 dk önce 

bebek değerlendirildi, 

 Stres, SO2, KTA ve sol 

değerleri Hasta Takip 

Formuna kaydedildi. 

 Bakımdan 1 dk önce 

bebek değerlendirildi, 

 Stres, SO2, KTA ve sol 

değerleri Hasta Takip 

Formuna kaydedildi 

 Bakım ve müzik 

dinletisi bitti. 

 30. dk‟da stres, SO2, 

KTA ve sol değerleri 

alınarak Hasta Takip 

Formuna kaydedildi 

 Bakım bitti. 

 30. dk‟da stres, SO2, 

KTA ve sol değerleri 

alınarak Hasta Takip 

Formuna kaydedildi 

 

 Uygun vaka seçimi 

 Onay alma formunun doldurulması 

 Tanıtıcı Bilgi Formu doldurulması 

 Fiziksel ölçümler(tartı, boy, BÇ 

alındı. 

 Uygun vaka seçimi 

 Onay alma formunun doldurulması 

 Tanıtıcı Bilgi Formu doldurulması 

 Fiziksel ölçümler(tartı, boy, BÇ alındı. 

 Servis hemĢireleri konu ile ilgili 

bilgilendirildi. 
 

 

 

 

 Müzik dinletisi ve bakım 

baĢlatıldı. 

 

 Bakım baĢlatıldı 

 

 Hastanın çıkıĢında fiziksel 

ölçümler alındı. 

 Hastanın çıkıĢında fiziksel 

ölçümler alındı. 
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3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 12 programı kullanıldı. 

ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (yüzdelik, 

ortalama, standart sapma) yanısıra normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarında Student t testi ve grup içi karĢılaĢtırmalarında Ġki eĢ arasındaki 

farkın testi (Paired Sample t testi) kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen stres 

parametrelerinin grup içi değerlendirmelerinde Wilcoxon iĢaret testi kullanıldı. Ayrıca 

Ki-Kare ve Fisher‟s Exact Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95‟lik güven aralığında, 

anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

3.9. AraĢtirma Sırasında YaĢanan Güçlükler ve Sınırlılıklar 

 AraĢtırma kapsamında kullanılan malzemelerin pahalı ve tek olması nedeniyle 

sadece CerrahpaĢa Tıp Fakültesi YYBÜ ve Yenidoğan Özel Bakım Ünitesinde 

müzik dinletisi uygulanmıĢ, çalıĢmaya farklı hastaneler dahil edilememiĢtir. Bu 

nedenle vakalar daha kısa sürede toplanamamıĢtır. 

 Malzemelerin tek olması nedeni ile aynı zamanda malzeme bir hastaya kullanılırken 

baĢka bir hasta vaka olarak alınmamıĢ, malzemenin iĢi bitip baĢka hastaya 

kullanılması gerektiğinde zaman ve enerji sarfiyatı olmuĢtur. 
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4. BULGULAR 

AraĢtırmada elde edilen bulgular dört baĢlık altında incelenmiĢtir. 

1. Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

2. Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede KalıĢ Sürelerine ĠliĢkin Bulgular 

3. Bebeklerin YaĢam Bulgularına ĠliĢkin Sonuçlar 

4. Bebeklerin Stres Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

4.1. Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki bebeklere ait tanıtıcı özelliklere iliĢkin 

dağılımlar verilerek, gruplar bu özellikler açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bebeklerin demografik özelliklerine göre dağılımları ve karĢılaĢtırılmaları Tablo 

4.1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.1. Demografik Özelliklere Göre Dağılımlar ve KarĢılaĢtırılması                  (S=60)    

 ÖZELLĠKLER 

 DENEY (s=30) 

s                  % 

KONTROL (s=30) 

s                  % 

FΧ
2  

;  p 

CĠNSĠYET Kız 15 50 19 63,3 

0,435;0,217 

 Erkek 15 50 11 36,7 

GESTAYON 

HAFTASI 
22-32 ileri preterm 20 66,7 26 86,7 

0,125; 0,630 

 33-37 orta preterm 10 33,3 4 13,3 

Fχ2 :Fisher’s Exact Ki Kare test 

 

Gruplara göre cinsiyet ve gestasyon haftası dağılımları karĢılaĢtırıldığında, 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiĢtir (p>0,05).  
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Grupların tanılarına göre dağılımları ve karĢılaĢtırılmaları Tablo 4.2‟de 

verilmiĢtir. 

Tablo 4.2.Tanılara Göre Dağılımlar ve KarĢılaĢtırılmaları                                            (S=60) 

ÖZELLĠKLER 

DENEY (s=30) 

   s                        % 

KONTROL (s=30) 

s                             % 

FΧ
2  

;  p 

*Preterem AGA 

**Preterm SGA 

***EMR 

****RDS 

Preeklamtik anne bebeği 

*****IUGR 

******ICSI + IVF gebeliği 

Çoğul gebelik (Ġkiz, üçüz eĢi) 

*******TTN 

Konjenital Pnömoni 

Oligohidroamnioslu anne 

bebeği 

Anhidroamnioslu anne bebeği 

ABO uyuĢmazlığı 

Plesanta Previa 

Fetal Bradikardi 

Hipoglisemi 

Ġktiyozis 

********PDA 

*********FMF li anne 

13 

5 

2 

16 

9 

3 

8 

10 

29 

- 

4 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

43,3 

16,7 

6,7 

53,3 

30 

10 

26,7 

33,3 

96,7 

- 

13,3 

3,3 

3,3 

3,3 

- 

3,3 

3,3 

- 

3,3 

11 

4 

1 

15 

10 

6 

4 

5 

2 

2 

6 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

36,7 

13,3 

3,3 

50 

33,3 

20 

13,3 

16,7 

6,7 

6,7 

20 

- 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

- 

3,3 

- 

0,690; 0,792 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,523; 0,472 

0,938, 0,333 

1,422; 0,233 

0,517; 0,492 

 0,517; 0,492 

0,120; 0,731 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

0,000; 1,000 

Fχ2: Fisher’s Exact Ki Kare test 

*SGA: Gestasyon Yaşına Göre Küçük (Small for Gestational Age), **AGA: Gestasyon Yaşına Göre Normal (Appropriate for 

Gestational Age), *** EMR: Erken Membran Rüptürü, ****RDS: Respiratuar distres sendromu,  *****IUGR: Intra Uterin 

Growth Retardation- İntrauterin gelişme geriliği, ******ICSI + IVF gebeliği: Intra Stoplazmik Sperm Injection+In Vitro 

Fertilization, *******TTN: Transient Tachypnea of the Newborn, ********PDA: Patent Ductus Arteriosus, *******FMF: 

Familial Mediterranean Fever 
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Tablo 4.2 incelendiğinde deney ve kontrol grubunda en fazla TTN, RDS, 

preterm AGA‟lar bulunmaktadır. Gruplar arasında preterm AGA, preterm SGA, EMR, 

RDS, preeklamptik anne bebeği, IUGR, ICSI+IVF gebeliği, çoğul gebelik, TTN, 

konjenital pnömoni, oligohidroamnioslu anne bebeği, anhidroamnioslu anne bebeği, 

ABO uyuĢmazlığı, plesanta previa, fetal bradikardi, hipoglisemi, iktiyozis, PDA ve 

FMF‟li anne bebeği oranları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır (p>0,05).  

4.2. Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede KalıĢ Sürelerine ĠliĢkin Bulgular 

 Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki bebeklerin hastaneye yatıĢtaki ilk ve 

hastaneden çıkmadan önce yapılan son kilo, boy ve baĢ çevresi ölçüm değerleri 

ortalamaları ile bu değerlerin hastaneye yatıĢ-çıkıĢ arasındaki fark ortalamaları 

dağılımlar halinde gösterilmiĢ ve gruplar arası değerler karĢılaĢtırılmıĢtır. Gruplar ayrıca 

hastanede kalıĢ süreleri yönünden de karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 Grupların fiziksel ölçüm değeri ortalamalarının dağılım ve karĢılaĢtırmaları 

Tablo 4.3‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.3.Fiziksel Ölçüm Değerlerinin Dağılım ve KarĢılaĢtırılması                           (S=60) 

ÖZELLĠKLER 

DENEY (s=30) 

Ort   ±   SS                                   

KONTROL (s=30) 

Ort   ±   SS                                   

t; p 

YatıĢ kilosu 1308,6  161,0 1272,6  139,6 

-3,907; 0,077 

ÇıkıĢ kilosu 1542,1  311,7 1638,0  190,1 

YatıĢ boyu 38,8  2,4 38,8  2,0 

-5,146;0,573 

ÇıkıĢ boyu 41,2 2,6 41,5  2,1 

YatıĢ BaĢ Çevresi 27,2  1,8 27,0  2,0 -6,645;0,447 

ÇıkıĢ BaĢ Çevresi 29,7  1,9 30,1  4,4  
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Tablo 4.3 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının yatıĢ ve çıkıĢ kilo, boy, 

baĢ çevresi ortalamaları ile hastanede kalıĢ süreleri arasındaki kilo, boy ve baĢ çevresi 

ölçüm değeri farkları istatistiksel yönden anlamlılık göstermemiĢtir (p>0,05).  

Grupların hastanede kalıĢ süresi dağılımları ve karĢılaĢtırması Tablo 4.4‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.4.Hastanede KalıĢ Süresi Dağılım ve KarĢılaĢtırmaları             (S=60) 

                                                        DENEY (s=30)                         KONTROL (s=30)              t; p  

                                                           Ort   ±   SS                                  Ort   ±   SS  

HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ (gün)         29,30 ± 12,89                              32,10 ± 17,59             0,221; 0,485 

 

Deney ve kontrol gruplarının hastanede kalıĢ süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

4.3. Bebeklerin YaĢam Bulgularına ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu bölümde deney grubundaki bebeklerin hastaneye yatıĢtaki ilk ve hastaneden 

çıkmadan önce yapılan son müzik dinletileri sırasındaki yaĢam bulgularına yönelik 

(SO2, KTA, solunum) ortalama ölçüm değerleri ile kontrol grubundaki bebeklerin müzik 

dinletilmeksizin aynı zamanlarda alınan yaĢam bulgularına yönelik ortalama ölçüm 

değerlerinin dağılımları ve karĢılaĢtırma bulguları verilmiĢtir. Grupların yaĢam 

bulgularına göre ölçümleri; bakım ve müzik dinletisinden 1dk. önce (öncesi) ve müzik 

bitiminde 30 dk. olmak üzere 2 aĢamada alınmıĢtır. 

Grupların müzik dinletisine göre ortalama SO2 ölçüm değerleri ve 

karĢılaĢtırılmaları Tablo 4.5 ve ġekil 4.1‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.5. Grupların Ġlk ve Son Ortalama SO2 Değerleri ve KarĢılaĢtırılması    (S=60) 

SO2 

DEĞERLERĠ 

 DENEY (s=30) 

Ort.  SS 

KONTROL (s=30) 

Ort.  SS 

t; p 

ĠLK SO2 Öncesi 97,70  2,29 97,56  2,09 -0,235; 0,815 

 30.dk 97,46  2,67  97,73  2,57 0,000; 1;000 

 
 

F: 0,420       p:0,520  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk)          
+
t: 0,508; p: 0,615 

+
t: - 0,404; p: 0,689  

SON SO2 Öncesi 97,12  2,92 97,12  3,81 -0,379; 0,705 

 30.dk 97,88  2,40 98,00  2,57  -0,375; 0,705 

 F:0,246        p:0,622  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk)          

+
t: - 1,695; p: 0,103 

+
t: - 0,879; p: 0,388  

t: İki grup arasında student t test   +t: İki eş arasında farkın t testi 

F: Tekrarlı ölçümlerde Varyans analizi 

 

ġekil 4.1: SO2 Ölçüm Değerlerinin Dağılım Grafiği 
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Tablo 4.5 ve ġekil 4.1‟de görüldüğü gibi bakım öncesi ve 30.dk‟da alınan SO2 

ölçüm değeri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (ilk SO2 

değerleri: öncesi p: 0,815; t:-0,235; 30.dk p:1,000; t:0,000 - Son SO2 değerleri: öncesi 

p: 0,705, t:-0,379; 30.dk p:1,000, t:0,000  ).   

Tablo 4.5‟de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama SO2 

değerleri incelendiğinde; bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları bakımından genel olarak gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir 

fark olmadığı belirlenmiĢtir (p: 0,615, t: 508; p: 0,689, t:-0,404). 

Ġlk ortalama SO2 ölçüm değeri grupların kendi içinde karĢılaĢtırıldığında; deney 

grubunda; müzik dinletisi ve bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları aralarında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi. Kontrol grubunda; bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları kendi içinde ayrıca değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlendi (F: 0,420; p:0,520). 

Son ortalama SO2 değeri ölçümlerinde; deney ve kontrol gruplarının bakım 

öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri ortalamaları bakımından aralarında 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p: 0,103, t: -1,695; p: 0,388, 

t:-0,879). 

Son ortalama SO2 ölçüm değerleri grupların kendi içinde karĢılaĢtırıldığında; 

deney grubunda; müzik dinletisi ve bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları aralarında istatistiksel yönden anlamlı fark olmadığı belirlendi. Kontrol 

grubunda; bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan SO2 ölçüm değeri ortalamaları kendi içinde 

değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (F: 0,246; p: 0,622).  

 Grupların müzik dinletisine göre ilk ve son ortalama KTA ölçüm değerleri ve 

karĢılaĢtırılmaları Tablo 4.6 ve ġekil 4.2‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.6.Grupların Ġlk ve Son Ortalama KTA Ölçüm Değerleri ve KarĢılaĢtırılmaları  

(S=60) 

KTA 

DEĞERLERĠ 

 DENEY (s=30) 

Ort.  SS 

KONTROL (s=30) 

Ort.  SS 

t; p 

ĠLK KTA Öncesi 144,93   12,23 142,76  24,49 0,301;0,643 

 30.dk 143,96  13,44 144,63  12,67 0,198;0,844 

 
 

F:0,398         p:0,531  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk)          
+
t: 0,436; p: 0,666 

+
t:  - 0,478; p: 0,636  

SON KTA Öncesi 142,64  12,01 144,93  12,33 -1,061;0,289 

 30.dk 140,00  14,48 143,96  13,44 -1,271;0,204 

 F: 1,107      ; p:0,298  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk)          

+
t: 0,817; p: 0,422 

+
t : 0,483; p: 0,634  

t: İki grup arasında student t test   +t: İki eş arasında farkın t testi 

F: Tekrarlı ölçümlerde Varyans analizi  *p<0,05 anlamlı 

 

ġekil 4.2: KTA Ölçüm Değerleri Dağılım Grafiği 
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Tablo 4.6 ve ġekil 4.2‟de görüldüğü gibi, bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan KTA 

ölçüm değerleri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (ilk KTA 

değerleri: öncesi p: 0,643; t:0,301; 30.dk p:0,844; t:0,189 - Son KTA değerleri: öncesi 

p: 0,289, t:-1,061; 30.dk p:0,204, t:-1,271).   

Tablo 4.6‟de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama KTA 

değerleri incelendiğinde; bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan KTA ölçüm değeri 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p: 

0,666, t: 436; p: 0,636, t:-0,478). 

Ġlk ortalama KTA ölçüm değerleri grupların kendi içinde karĢılaĢtırıldığında; 

deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan ortalama KTA ölçümleri arasında 

genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Kontrol grubunda; 

grup içinde genel olarak, ayrıca öncesi ve 30. dk‟da alınan KTA ortalamaları kendi 

içinde karĢılaĢtırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü 

(F: 0,398; p: 0,531). 

Son ortalama KTA değeri ölçümlerinde; grupların bakım öncesi ve 30. dk‟da 

alınan KTA ölçüm değeri ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüĢtür (p: 0,422, t: 817; p: 0,634, t:0,483). 

Son ortalama KTA ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karĢılaĢtırıldığında; deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan ortalama KTA 

ölçüm değerleri arasında genel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Kontrol 

grubunda; bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan KTA ortalamaları kendi içinde ayrıca 

değerlendirildiğinde genel olarak aralarında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.  

Grupların müzik dinletisine göre ilk ve son ortalama solunum değerleri ve 

karĢılaĢtırılmaları Tablo 4.7 ve ġekil 4.3‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.7.Grupların Ġlk ve Son Ortalama Solunum Değerleri ve KarĢılaĢtırılması  S=60  

SOLUNUM 

DEĞERLERĠ 

 DENEY (s=30) 

Ort.  SS 

KONTROL (s=30) 

Ort.  SS 

t; p 

ĠLK 

SOLUNUM 

Öncesi 53,53  5,55 54,03  7,30 0,2998;0,767 

30.dk 53,90  7,91 55,73  7,21 0,937;0,352 

 
 

F: 0,466               p:0,498  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk) 
+
t:- 0,240  ; p:0,812          

+
t:- 1,398  ; p:0,173    

SON SOLUNUM Öncesi 52,40  6,97 54,04  4,79 -0,930;0,353 

30.dk 51,76  5,01 52,93  5,33 0,617;0,537 

 F:0,182              p:0,893  

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30 dk)          

+
t:0,437  ; p:0,666   

+
t:0,437  ; p:0,666    

t: İki grup arasında student t test   t: İki eş arasında farkın t testi 

F: Tekrarlı ölçümlerde Varyans analizi  *p<0,05 anlamlı 

                           

                                            

ġekil 4.3: Solunum Sayısı Ölçümlerinin Gruplara Göre Dağılım Grafiği 
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Tablo 4.7 ve ġekil 4.3‟de görüldüğü gibi, bakım öncesi ve 30. dk alınan solunum 

ölçüm değerleri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (ilk solunum 

değerleri: öncesi p: 0,767; t:0,299; 30.dk p:0,352; t:0,937 - Son solunum değerleri: 

öncesi p: 0,353, t:-0,930; 30.dk p:0,537, t:0,617).   

Tablo 4.7‟de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama solunum 

değerleri incelendiğinde; bakım öncesi ve 30. dk alınan ortalama solunum değerleri 

bakımından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p: 

0,812, t: -0,240; p: 0,173, t:-1,398). 

Ġlk ortalama solunum ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karĢılaĢtırıldığında; deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk alınan ortalama solunum 

ölçümleri arasında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.  

Kontrol grubunda; bakım öncesi ve 30. dk alınan ortalama solunum ölçümleri arasında 

genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür (F: 0,466; p: 

0,812).  

Son ortalama solunum değeri ölçümlerinde; gruplara göre bakım öncesi ve 30. 

dk alınan ortalama solunum ölçümlerinin değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmemiĢtir (p: 0,666, t: 0,437; p: 0,666, t: 0,437). 

Son ortalama solunum ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karĢılaĢtırıldığında; deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk alınan ortalama solunum 

ölçümleri arasında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 

Kontrol grubunda; bakım öncesi ve 30. dk alınan ortalama solunum ölçümleri kendi 

içinde genel olarak değerlendirildiğinde aralarında istatistiksel yönden anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüĢtür (F: 0,182; p: 0,893).  
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4.4. Bebeklerin Stres Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

 

Bu bölümde deney grubundaki bebeklerin hastaneye yatıĢtaki ilk ve hastaneden 

çıkmadan önce yapılan son müzik dinletileri sırasındaki stres değerleri değerleri ile 

kontrol grubundaki bebeklerin müzik dinletilmeksizin aynı zamanlarda alınan stres 

değerleri yönelik ortalama ölçüm değerlerinin dağılımları ve karĢılaĢtırma bulguları 

verilmiĢtir. Grupların stres değerleri; bakım ve müzik dinletisinden 1dk. önce (öncesi) 

ve müzik bitiminde 30 dk. olmak üzere 2 aĢamada alınmıĢtır. 

Grupların ilk ve son ortalama stres puanlarının dağılım ve karĢılaĢtırılması Tablo 

4.8 ve ġekil 4.4‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.8.Grupların Ġlk ve Son Stres Puan Ortalamalarının Dağılımı ve KarĢılaĢtırılması                                                                                                

(S=60) 

STRES PUANI 

 DENEY (s=30) 

Ort.  SS     

KONTROL (s=30) 

Ort.  SS     

t; p 

ĠLK STRES Öncesi 2,66  1,12 4,13  8,36 0,000;1,000 

 30.dk 2,70  1,31 2,83  1,17 0,413;0,681 

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30. dk) 
Z:- 1,605        p:0,109   Z:- 0,789             p:0,430    

SON STRES Öncesi 3,28  1,02 2,50  1,28 -0,259;0,024 

 30.dk 2,80  1,41 3,08  1,28 -0,671;0,502 

Bakım öncesi- 

Müzik Bitiminde (30. dk)          
Z:- 0,106        p:0,915  Z:- 0,892             p:0,372    

Z: Wilcoxon iki eş arasındaki farkın testi  *p<0,05 anlamlı 
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ġekil 4.4: Grupların Stres Puan Ortalamaları Dağılım Grafiği  

 

Tablo 4.8 ve ġekil 4.4‟de görüldüğü gibi bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan stres 

puan ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (ilk solunum değerleri: 

öncesi p: 1,000; t:0,000; 30.dk p:0,681; t:0,413 - Son solunum değerleri: öncesi p: 

0,024, t:-0,259; 30.dk p:0,502, t:-0,671).   

Bu bölümde grupların alabilecekleri stres puanlarının alt ve üst sınırları 0-3 puan 

idi. 

Tablo 4.8‟da görüldüğü gibi ilk stres puan ortalamaları incelendiğinde; 

gruplara göre bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalama değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir (p: 0,109, Z: -1,605; p: 0,430, Z:-

0,789). 

Ġlk stres puan ortalamaları grupların kendi içinde ayrı ayrı karĢılaĢtırıldığında; 

deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalamaları genel olarak 

istatistiksel yönden anlamlı farklılık göstermemektedir. Kontrol grubunda; bakım 

öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalama değerleri kendi içinde 

değerlendirildiğinde genel olarak aralarında istatistiksel yönden anlamlı farklılık 

göstermemekteydi.  
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Son stres puan ortalamaları incelendiğinde; gruplara göre bakım öncesi ve 30. 

dk‟da alınan stres puan ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görüldü (p: 0,024).   

Son stres puan ortalamaları grupların kendi içinde ayrı ayrı karĢılaĢtırıldığında; 

deney grubunda bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalamaları arasında genel 

olarak istatistiksel yönden anlamlı farklılık görülmemektedir. Kontrol grubunda; bakım 

öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalamaları kendi içinde değerlendirildiğinde 

genel olarak aralarında istatistiksel yönden anlamlı farklılık göstermemekteydi.  
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5. TARTIġMA 

Müzik, duygu ve düĢünceleri seslerle anlatan ya da sesleri düzen ve estetik 

anlayıĢ içerisinde ifade eden bir sanattır (Gençel Ö 2006). Platon‟a göre “müzik, ruhun 

eğiticisidir”. Müzik, tek baĢına terapötik bir etki sağlayabileceği gibi, kimi zaman 

uyarıp coĢturarak kimi zaman gevĢetip sakinleĢtirerek psikofizyolojik değiĢimleri 

sağlayabilmektedir (Gökçe S www.muzikegitimcileri.net). Müzik sadece bir takım 

hastalarda terapi aracı olarak kullanılmakla kalmayıp, koruyucu olarak da insanlara 

büyük faydalar sağlayabilmektedir (Somakçı P 2003, KayıĢ A). 

Müzik sakinleĢtirici/yatıĢtırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle uzun yıllardır 

iyilik/mutluluk halini arttırmak ve ağrı/acıyı azaltmak amacıyla birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Sağlık ve sosyal yaĢamdaki kullanım alanları da giderek 

artmaktadır. Özellikle müziğin etkileri konusunda çalıĢmalar yapılıp müziğin çocuk 

geliĢimi, yenidoğan ve preterm bebekler üzerindeki olumlu etkileri değerlendirilmiĢ ve 

müzik YYBÜ‟de tedavi yöntemi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Schwaiblmair F 

2005; Aigen K 2008; Neal DO 2008; Cassidy JW 2009; Kaminski J 1996; Schwartz FJ 

1997a; Schwartz FJ 1997b; Kisilevsky et all 2004; Standley JM 2003;  Thiel MT et all 

2011; Lee GYC 2010; Rose D 1987; Ahmadshah 2010; Butt ML 1998; KayıĢ A; Wood 

AH 2008; Desquiotz-Sunnen N 2008; Whipple J 2008; Cevasco AM 2008). 

YYBÜ ortamı çevresel ve insansal kaynaklı seslerin çok yüksek olduğu bir 

ortamdır. YYBÜ‟de istenmeyen gürültü sonucu; yorgunluk, stres, aĢırı uyarılmıĢlık, 

ürkme vb. birçok stres davranıĢı yanında fizyolojik değiĢiklikler; kalp hızı, oksijen 

saturasyon düzeyi, kan basıncı, intrakranial basınç kortikosteroid hormonda 

değiĢiklikler gözlenir (Altuncu ve ark. 2009, Chen et all 2009). Müzik, YYBÜ‟de 

istenmeyen gürültüyü örterek preterm için enerji verici, yatıĢtırıcı, uyarıcı, uyandırıcı rol 

oynamaktadır (Hodges&Wilson 2010). Ülkemizde ilk defa Türk müziği (musiki) 

dinletilerek YYBÜ‟nde pretermlerin büyüme, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, 

solunum değerleri, stres belirtileri ve hastanede kalıĢ süreleri üzerine olumlu etkileri 

olacağı düĢünülerek gerçekleĢtirilen çalıĢma sonuçlarından elde edilen bulguların 

tartıĢması bu bölümde verilmiĢtir. 

Literatürde pretermlerde müzik dinletisi üzerine yapılan çalıĢmalar 

dinletilen müziğin tipi, süresi, uygulama sırasında olup olmadığı, etki ettiği 
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ölçümlerin farklılığı, gestasyon haftası, desibel ölçüm düzeyleri, pretermlerin tıbbi 

durumu, hastanede yatıĢ süresi, vb. yönlerden çok farklılıklar göstermektedir. 

Yapılan literatür değerlendirmelerine göre araĢtırma ile birebir örtüĢen baĢka bir 

çalıĢma bulunmamaktadır.  

Bu nedenlerle araĢtırma sonuçları; yapılan çalıĢmaların çalıĢma ile örtüĢen 

yönleri ile literatür bilgisi ve edinilen kendi bulguları çerçevesinde dört baĢlık 

altında tartıĢıldı. 

- Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

- Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede KalıĢ Sürelerine ĠliĢkin Bulguların 

TartıĢılması 

- Bebeklerin YaĢam Bulgularına ĠliĢkin Sonuçların TartıĢılması 

- Bebeklerin Stres Düzeylerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması  

5.1. Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

Bu bölümde araĢtırma kapsamındaki pretermlerin cinsiyet, gestasyon haftası ve 

tanıları gibi özellikleri tartıĢıldı. 

AraĢtırma grubunu 30 deney ve 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 

preterm bebek oluĢturdu. AraĢtırma grubunu oluĢturan bebekler; cinsiyet açısından 

karĢılaĢtırıldığında her iki grup arasında yapılan karĢılaĢtırmada istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın bulunmaması (Tablo 4.1), grupların cinsiyet yönünden homojen bir 

dağılım göstermesi açısından önemlidir. 

AraĢtırma grubunu oluĢturan pretermler gestasyon haftaları bakımından 

karĢılaĢtırıldığında; her iki grupta ileri derecede preterm olanların (22-32 GH) nispeten 

daha fazla olduğu, ancak gruplar arasında yapılan karĢılaĢtırmada istatistiksel yönden 

anlamlı bir farkın bulunmaması (Tablo 4.1), deney ve kontrol gruplarının gestasyon 

haftaları yönünden de homojen bir dağılım içinde olduğunu göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubunda en fazla TTN, RDS, preterm AGA‟lar 

bulunmaktadır. Gruplar arasında preterm AGA, preterm SGA, EMR, RDS, 

preeklamptik anne bebeği, IUGR, ICSI+IVF gebeliği, çoğul gebelik, TTN, konjenital 

pnömoni, oligohidroamnioslu anne bebeği, anhidroamnioslu anne bebeği, ABO 



 48 

uyuĢmazlığı, plesanta previa, fetal bradikardi, hipoglisemi, iktiyozis, PDA ve FMF‟li 

anne bebeği oranları yönünden karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında fark olmaması 

(Tablo 4.2), bir diğer deyiĢle grupların benzer olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir.  

5.2. Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede KalıĢ Sürelerine ĠliĢkin  

       Bulguların TartıĢılması 

 

YYBÜ‟deki preterm bebeklere uygulanan müzik dinletisi/müzik terapisinin 

bebeklerin fiziksel ölçümlerine (kilo, boy, baĢ çevresi) ve hastanede kalıĢ sürelerine 

etkisini inceleyen pek çok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmalarda müzik dinletisi için 

yenidoğanı sakinleĢtiren, rahatsız edici yüksek tonda olmayan, hafif ritmik vurgulu 

enstrümantal tarzda klasik müzikler, geleneksel ninniler, çocuk/bayan seslerinden 

oluĢan farklı müzikler tercih edilmiĢtir (Caine J 1991; Almerud&Peterson 2003; 

Kaminski J 1996; Schwartz FJ 1997a; Schwartz FJ 1997b; Standley JM 2001; Lubetzky 

et all 2010; Gooding LF 2010; Standley&Swedberg 2010; Lee GYC 2010; Wood AH 

2008; Desquiotz-Sunnen N 2008; Whipple J 2008; Cevasco AM 2008). 

Literatürde YYBÜ‟deki pretermlerin fiziksel ölçümlerini ve hastanede kalıĢ 

sürelerini olumlu yönde etkileyen çalıĢmalar olduğu gibi (Lubetzky et all 2010, 

Gooding LF 2010, Standley&Swedberg 2010, Cevasco AM 2008) olumlu etkisi 

gösterilemeyen çalıĢmalar da bulunmaktadır (Aydın D 2006, Ahmadshah et all 2010). 

Caine (1991), preterm bebeklere Mozart, Adagio Karajan ve Rosenberg C‟den 

oluĢan klasik müzikler, geleneksel ninni, vokal/ortam sesleri ve rahatlatıcı müzikler 

dinleterek yaptıkları çalıĢmaların sonuçlarında hastanede kalıĢ sürelerinde azalma ve 

kilo kazanımlarında artıĢ gözlemiĢlerdir (Caine J 1991). Lubetzky ve arkadaĢlarının 

(2010) 20 sağlıklı preterm ile yaptıkları çalıĢmalarında, Mozart dinletilen preterm 

bebeklerde müziğin kilo alımında artıĢ ve enerji harcamasında azalmaya neden 

olduğunu göstermiĢlerdir (Lubetzky et all 2010). Gooding (2010) çalıĢmasında, son 15 

yıldır geliĢen tedavi amaçlı müzik terapinin YYBÜ‟nde kullanımından bahsetmektedir. 

Tedavi amaçlı müzik terapisinde müziğin sadece ortam seslerini maskelemediğini 

pretermlerin davranıĢ geliĢiminde rol oynadığı bahsedilmektedir. Müzik terapisinin 
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etkileri olarak; hastanede kalıĢ süresini kısalttığı, kilo alımını arttırdığı bildirmiĢtir 

(Gooding LF 2010).  

Son yıllarda erken doğumlardaki artıĢ oranlarına bağlı olarak sağlık 

harcamalarına ayrılan ücretlerde artmaktadır. Amerika BirleĢik Devletlerinde (ABD) 

YYBÜ‟nde pretermlerin ortalama kalıĢ süreleri ortalama 90 gün ve sağlık giderlerine 

olan harcama ortalama yılda 2 milyar dolar olarak belirlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda 

kullanılan müzik terapinin pretermlerin hastaneden erken taburculuk sağlamada etkili 

olduğu böylece sağlık harcamalarında azalma gözlendiği bildirilmiĢtir 

(Standley&Swedberg 2010, Keith&Russell 2009). Standley & Swedberg (2010) 

çalıĢmalarında, 35 GH altındaki 410 preterm ile yaptıkları çalıĢmalarında hastanede 

kalıĢ sürelerinde kısalma, kilo alımında artıĢ gözlemiĢlerdir (Standley&Swedberg 

2010).  

Cevasco (2008) 54 preterm bebek ve deney grubunda yer alan 20 anne ile 

yaptıkları çalıĢmasında, YYBÜ‟nde annesinden canlı müzik olarak ninni dinleyen 

pretermlerin CD‟den dinleyenlere göre 2 gün daha erken taburcu olduklarını 

göstermiĢlerdir, ancak gruplar arası istatiksel bir anlamlılık yoktur (Cevasco AM 2008). 

Malinova ve arkadaĢları (2004) çalıĢmalarında, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 

dinletilen klasik müziğin preterm bebeklerin ajitasyonlarını azaltarak günlük kilo 

alımlarında artıĢ sağladıklarını bildirmiĢlerdir (Malinova et all 2004).  

ÇalıĢmada Rast makamında, çocuk, su sesi, ney ve rebab gibi enstrümanların 

eĢlik ettiği Türk müziği dinletilmiĢtir. Kullanılan müzik türü, süresi yönünden diğer 

çalıĢmalardan farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle çalıĢma sonuçlarının yorumları 

daha çok kendi içerisinde değerlendirilecektir. AraĢtırma grubunu oluĢturan bebekler 

incelendiğinde Türk müziği (musiki) dinletilen deney ve kontrol gruplarında yatıĢ ve 

çıkıĢ kilo, boy, baĢ çevresi ortalamaları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel yönden 

anlamlılık göstermemiĢtir. Her iki grubun da hastaneden çıkarken ortalama kiloları 

1500-1600 g arasında, boyları yaklaĢık 41 cm, baĢ çevreleri ise yaklaĢık 29 cm‟dir 

(Tablo 4.3). Bu sonuçlar ile hipotez 2‟ye ulaĢılamamıĢtır. ÇalıĢma kilo alımı yönünden 

Caine (1991), Lubetzky ve arkadaĢlarının (2010), Gooding (2010) ve Standley & 

Swedberg (2010) çalıĢma sonuçları ile benzerlik göstermemektedir 

(Standley&Swedberg 2010, Gooding LF 2010, Lubetzky et all 2010, Caine J 1991).  
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AraĢtırma grubunu oluĢturan deney ve kontrol gruplarının hastanede kalıĢ 

süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Her iki grupta 

hastanede kalma süresi ortalama 29-32 gün civarındadır (Tablo 4.4). ÇalıĢma hastanede 

kalıĢ sürelerinde beklenen sonuçlar doğrultusunda Cevasco‟nun çalıĢması (2008) ile 

benzerlik göstermektedir. Deney grubundaki pretermler kontrol grubundaki preterm 

bebeklere göre 3 gün erken taburcu olmuĢlar fakat istatiksel yönden anlamlı farklılık 

gözlenmemiĢtir. Bu sonuçlar ile hipotez 6‟ya ulaĢılamamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerdeki 

ortalama 90 günlük hastanede kalıĢ süresi boyunca pretermlerin boy ve kilo artıĢlarının 

istatistiksel olarak anlamlı artıĢ göstermesi ve müziğin rahatlatıcı etkisi ile pretermlerin 

birkaç gün önce hastaneden taburcu olması istatistiksel yönden anlamlılık 

gösterebilir.Ancak ülkemizde hasta sirkülasyonu fazla olduğundan ve YYBÜ‟de 

hastalar uzun süre yatırılamadığından kilo, boy ölçümleri ve hastanede kalıĢ süresi 

yönünden elde edilen bu sonuçların doğal olacağı düĢünülmektedir. 

Literatüre göre tarihsel süreç içerisinde bakıldığında Türk müziği birçok 

hastalığın tedavisinde ve değiĢik amaçlar ile kullanılmıĢtır. Türk müziğinde kullanılan 

aletler; ney, rebab, kopuz, vb. ve kullanılan makamlar; rast, neva, saba, huseyni, vb 

çeĢitlilik göstermektedir. Kullanılan her makamın etkisi ve etki edeceği alanlarda 

farklılıklar göstermektedir (Gençel Ö 2006, Somakçı P 2003, Çoban A 2005). 

AraĢtırmada hem deney hem kontrol grubunda büyüme değerleri ve hastanede kalıĢ 

süreleri arasında anlamlı bir değiĢim gözlenmemesinin nedeni müzik dinletisi için 

seçilen müziğin makamı, ritimi, tınısı, etkilediği alanlar, vb. özelliklerin yanı sıra 

yenidoğanın ve annesinin müziğe karĢı alıĢkanlıkları olabilir diye düĢünülmüĢtür. 

Literatürde çevredeki düĢük frekanslı seslerin, fetusa daha fazla ulaĢığı, fetusun, 

annesinin sesini veya dıĢarıda çalınan müziği öğrenebildiği ve fetus ve yenidoğanın 

birçok kez dinlediği bir sese alıĢabildiği bildirilmiĢtir (Nair et all 2003). 

Ayrıca YYBÜ‟de yatan pretermi etkileyen çevresel, tıbbi, bakımı ile ilgili, vb. 

pek çok faktör olabileceği ancak bu faktörlerin deney ve kontrol grubundaki tüm 

vakalar için geçerli olduğu zira pretermlerin aynı ünitede aynı koĢullar altında bakıldığı 

sadece deney grubunda müzik dinletilerek farklılık yaratıldığı bu nedenlerle etkileyen 

diğer faktörlerin bu çalıĢma için bu koĢullarda fazla geçerli olmayacağı 

düĢünülmektedir. Literatürde de çalıĢma ile birebir örtüĢen baĢka bir çalıĢma 
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olmadığından çalıĢmanın bundan sonra yapılacak benzer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılmasının daha doğru olacağı düĢünülmektedir.  

5.3. Bebeklerin YaĢam Bulgularına ĠliĢkin Sonuçların TartıĢılması 

 

Bu bölümde araĢtırma kapsamındaki pretermlerin müzik dinletisi ile SO2, KTA, 

solunum gibi yaĢam bulgularının iliĢkisine yönelik sonuçlar tartıĢıldı. Literatürde 

YYBÜ‟lerinde dinletilen müziğin preterm bebeklerin SO2, KTA ve solunum değerleri 

üzerine etkileri konusunda farklı sonuçları olan çalıĢmalar bulunmaktadır (Hartling, 

105, Courtnage A, Standley JM 2000, Derebent&Yiğit 2006, Kreuger JW 2010, 

Gooding LF, Mazer SE 2010, Morris et all 2000).  

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde pretermler ile yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde, çalıĢmalar desibel ölçüm düzeyleri, canlı ya da teypten dinletilen müzik, 

dinletilen müziğin süresi, türü (ninni, Mozart, vb.), dinletilen müziğin bir uygulama 

esnasında olup olmadığı, etki ettiği ölçümlerin farklılığı (SO2, KTA, solunum, vb) ve 

dinletilen preterm grubun gestasyon haftasının homojenliği açısından çeĢitlilik 

göstermektedir. 

Literatürde, pretermlere klasik müzik Mozart eĢliğinde bakım verilerek bakım 

öncesi ve sonrası yaĢam bulguları, fiziksel ölçümleri ve stres davranıĢlarını 

değerlendiren bir çalıĢma vardır (Aydın D 2006) ancak Türk müziği dinletilerek 

yapılmıĢ birebir çalıĢma örneği yoktur. YYBÜ‟nde dinletilen Türk müziğinin bakım 

sırasındaki etkilerini değerlendiren, ülkemizde ilk olan çalıĢmadır. Bu nedenle çalıĢma 

sonuçları kendi içinde tartıĢılacaktır.  

 Literatürde yer alan çalıĢmaları müziğin canlı ya da teypten olma durumuna ve 

bakım esnasında olma durumlarına göre gruplandırdığımızda; Desquiotz-Sunnen 

(2008), Arnon ve arkadaĢlarının (2006) çalıĢmaları ve Ahmadshah ve arkadaĢlarının 

(2010) çalıĢmalarında canlı; müzik terapistleri tarafından enstrümanlar eĢliğinde çalınan 

tür müzik dinletildiği görülmektedir (Desquiotz-Sunnen N 2008, Arnon et all 2006, 

Ahmadshah et all 2010). Desquiotz-Sunnen (2008), 23-36 GH „daki pretermler ile 

yaptığı çalıĢmasında kullanılan pentatonic ritimli canlı müziğin pretermlerin oksijen 

saturasyon değerlerini arttırdığı ve KTA değerlerini azalttığını göztermiĢtir (Desquiotz-

Sunnen N 2008).  Arnon ve arkadaĢlarının (2006), 32 GH üzeri 31 preterme 30 dk canlı 
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müzik dinleterek yaptıkları çalıĢmalarında, canlı dinletilen ninni müziğinin teypten 

çalınan müziğe gore daha etkili olarak KTA değerlerinde azalma sağladığı diğer 

fizyolojik ölçümlerinde ise etkili olmadığını göstermiĢlerdir (Arnon et all 2006). 

Ahmadshah ve arkadaĢlarının (2010), çalıĢmalarında 34 GH‟daki 44 preterm bebeğe 20 

dk canlı ninni dinletmiĢ ve gruplar arasında KTA açısından anlamlılık 

gözlemlememiĢler fakat SO2 değerleri solunum değerlerinde artıĢ gözlemlemiĢlerdir 

(Ahmadshah et all 2010). 

Whipple (2008), Cassidy (2009), Courtnage (2001), Neal (2008) ve 

Hodges&Wilson‟nun (2010) çalıĢmalarında ise canlı olmayan teypten müzik 

dinletilmiĢtir (Whipple J 2008, CassidyJW 2009, Courtnage A 2001, Neal DO 2008, 

Hodges&Wilson 2010).  

Whipple (2008) 32-37 GH arasında 60 preterm ile yaptığı çalıĢmasında 3 grup 

oluĢturmuĢtur (sadece emzik kullanan, emzik ve ninni dinleyen ve hiçbir Ģey 

uygulanmayan grup). 15 dakikalık müzik dinletisi sonrasında emzik ve ninni dinleyen 

grupta stress belirtilerinde ve SO2 değerlerinde belirgin azalma sağlanmıĢtır (Whipple J 

2008). Cassidy (2009) 63 preterme farklı desibellerde ninni dinleterek yaptığı 

çalıĢmasında, KTA değerlerinde azalma saptamıĢlardır (Cassidy JW 2009). Courtnage 

(2001)37 GH altındaki 10 preterm ile yaptığı çalıĢmasında 15‟er dk toplam 50 dk da 4 

adet ninni dinletisi ile pretermlerin oksijen saturasyon değerlerinde ve solunum 

değerlerinde artıĢ; kalp tepe atım değerlerinde ise azalma beklemiĢler fakat araĢtırma 

sonucunda KTA değerlerinde artıĢ görülürken SO2 ve solunum değerlerinde istatiksel 

yönden anlamlı bir değiĢim gözlenmemiĢtir (Courtnage A 2001). Neal (2008) doktora 

çalıĢmasında, 32-35 GH‟ndaki 41 preterme 30 dk piano ile çalınan teyp müziği 

dinletmiĢ ve KTA, SO2 ve davranıĢlarındaki değiĢimleri gözlemlemiĢtir. ÇalıĢmada 

deney ve control grupları arasında KTA, SO2 ve solunum değerlerinde farklılık 

gözlenmemiĢtir (Neal DO 2008). Hodges ve Wilson (2010) çalıĢmalarında, yenidoğan 

yoğun bakım ünitesinde dinletilen 15 dk‟lık gitar melodili ninni dinletilmesi ve 10 

dakikalık aralardan oluĢan müzik terapisinin pretermlerin SO2, KTA üzerine etkilerinin 

olmadığını belirtmiĢlerdir (Hodges&Wilson 2010). 

Keith ve arkadaĢlarının (2009), Butt (1998) ve Hartling ve arkadaĢlarının (2009) 

çalıĢmalarında ise çeĢitli uygulamalar (kan alma, beslenme, ventilasyon, vb.) esnasında 

müzik dinletiminin etkileri değerlendirilmiĢtir (Keith et all 2009, Butt ML1998, 
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Hartling et all 2009). Keith ve arkadaĢlarının (2009) 32-40 GH arasında ventilasyondan 

yeni ayrılmıĢ ve oral beslenmeye geçmemiĢ ağlayan 24 preterm ile yaptıkları 

çalıĢmalarında KTA, solunum değerlerinde azalma görülürken SO2 değerinde artĢ 

saptamıĢlardır (Keith et all 2009). Butt (1998) çalıĢmasında topuktan kan alma sırasında 

müzik dinletilen preterm bebeklerin SO2 değerlerinde belirgin artıĢ gözlemlemiĢtir 

(Butt ML 1998). Hartling ve arkadaĢlarının (2009) randomize olarak yaptıkları 

çalıĢmalarında çeĢitli uygulamalar sırasında müzik terapilerini değerlendirmiĢler ve her 

çalıĢmada SO2 ve KTA değerlerinde artıĢ ya da azalmalar gözlemlemiĢlerdir (Hartling 

et all 2009). 

ÇalıĢmalar etki ettiği KTA, SO2 ve solunum değerlerine göre gruplandırıldığın 

da ise; bir grup araĢtırmacı dinletilen müziğin preterm bebeklerde oksijen doygunluğu 

sağladığını ve KTA‟nı normal sınırlar altında tutma/azalma sağladığını savunmaktadır 

(Hartling et all 2009; Cassidy JW 2009; Desquiotz-Sunnen N 2008; Whipple J 2008; 

Keith et all 2009; Ahmadshah et all 2010; Butt ML 1998). Bir grup araĢtırmacı ise SO2 

ve KTA değerlerinde değiĢim gözlenmediğini ya da normal sınırlar içinde kaldığını 

savunmaktadır (Courtnage A 2001, Neal DO 2008, Arnon et all 2006, Hodges&Wilson 

2010). 

 ÇalıĢmada deney kontrol gruplarının SO2 sonuçları % 97-98 değerleri arasında 

dağılım göstermektedir. AraĢtırmada deney ve kontrol gruplarının SO2 değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaĢılamamıĢtır (Tablo 4.5). Müziğin 

uyarıcı etkisi ile baĢlangıçta SO2 değerlerinin bir miktar arttığı, hastanede yattığı 29-32 

günlük süre boyunca müzik dinletisi devam ettikçe yatıĢtırıcı etkisiyle SO2 değerlerinin 

normal sınırlar içinde kaldığı görülmüĢtür. Courtnage (2001), Neal (2008) ve Arnon ve 

arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 32-37 GH arasındaki pretermlere canlı, teyp müziği 

dinletmiĢler müzik dinletisi, sırasında ve devamında SO2, KTA, solunumlarını 

değerlendirmiĢler ve hipotezlerinde beklenen SO2 değerlerinde artıĢ gözlenmemiĢtir. 

ÇalıĢma bu araĢtırmacının çalıĢmaları ile SO2 değerlerinde fark olmaması nedeni ile 

benzerlik göstermektedir (Courtnage A 2001, Neal DO 2008, Arnon et all 2006). Ancak 

bu araĢtırmacıların hiçbiri bebeğe herhangi bir uygulama yapmamıĢ teypten ya da canlı 

müzik dinletmiĢlerdir. ÇalıĢma bu çalıĢmalar ile karĢılaĢtırıldığında teyp ya da canlı 

müzik dinletilmesinin SO2 değerlerini etkilemediği, bakım sırasında müzik 

dinletilmesinin de yenidoğanın SO2 değerlerinde değiĢiklik yapmadığı 
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düĢünülmektedir. Yenidoğanın ve annesinin gebelik döneminde müzik dinleme 

alıĢkanlıklarının etkili olabileceği söylenebilir. Sonuçta hipotez 3‟e ulaĢılamamıĢtır. 

Literatürde doğum sonrası yenidoğanın kalp atım hızı 170/dk‟nın üstünde, 

stabilleĢtikten sonra ise 120-160/dk arasında seyrettiği belirtilmektedir (Dağoğlu T 

2002, Hernandez&Thilo 2007). Bu değerler preterm bebeğin uyku uyanıklık 

durumlarında değiĢebilmektedir. AraĢtırmada KTA ölçüm değerleri incelendiğinde hem 

deney hem de kontrol grubunda 140-144/dk arasında bulunmuĢ olup, KTA ölçüm 

değerlerinin normal sınırlar içinde kaldığı gözlenmiĢ ve deney ve kontrol gruplarında 

gruplar arası ilk ve son ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlenmiĢtir (Tablo 4.6). ÇalıĢma kendi içinde yorumlandığında ise bunun 

nedeni 29-32 gün boyunca bebeklere dinletilen Türk müziğinin (musiki) diğer klasik 

müzik, ninni ya da canlı müzik türlerine göre farklı makam, ritim ve tınıda olması ve 

yine müzik içinde senfonik iniĢ çıkıĢların bulunmaması nedeni ile bebeğin alıĢması ve 

sadece uyarıcı etki yaparak KTA değerlerinde düĢüĢe neden olmadan normal sınırlar 

içinde tutmuĢ olması olabilir. 

Neal (2008), Ahmadshah ve arkadaĢları (2010) çalıĢmalarında pretermlere 20-30 

dk süre ile ninni dinletmiĢler ve deney ve kontrol grupları arasında KTA değerlerinde 

fark gözlemleyememiĢlerdir. ÇalıĢma bu araĢtırmacıların çalıĢmaları ile KTA 

değerlerinde fark olmaması nedeni ile benzerlik göstermektedir (Neal DO 2008, 

Ahmadshah et all 2010). Bu araĢtırmacılar da yenidoğana herhangi bir uygulama 

yapmadan canlı ninni ya da teypten müzik dinletmiĢlerdir. Oysa çalıĢmamızda bakım 

sırasında müzik dinletildiğinden Türk müziğinin bebeği etkilemediği, bu nedenle KTA 

değerlerinin normal sınırlar içinde kaldığı söylenebilir. Yenidoğana öncesinde alıĢık 

olduğu müzik dinletisinin olup olmamasının etkili olabileceği düĢünülmektedir. Bunun 

sonucunda KTA değerlerinin normal sınırlar içinde kalması ile hipotez 4‟e ulaĢılmıĢtır. 

Yenidoğanın genel muayene bulgularında solunum değerleri 40-60/dk olmalıdır. 

Preterm bebeklerde yenidoğanlara göre solunum değerleri uyku uyanıklık durumuna 

göre daha değiĢkendir ve apneye eğilim görülür (Dağoğlu T 2002, Hernandez&Thilo 

2007). Bakım öncesi ve 30. dk alınan solunum ölçüm değerleri ortalamaları deney ve 

kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (Tablo 4.7). AraĢtırma Courtnage (2001), Neal 

(2008), Arnon ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında pretermlere 20-30 dk süre ile ninni 
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dinletmiĢler ve deney ve kontrol grupları arasında solunum değerlerinde fark 

gözlemleyememiĢlerdir. ÇalıĢma bu araĢtırmacıların çalıĢmaları ile solunum 

değerlerinde fark olmaması nedeni ile benzerlik göstermektedir (Courtnage A 2001, 

Neal DO 2008, Arnon et all 2006). AraĢtırma bulguları literatür bilgisi doğrultusunda 

değerlendirildiğinde (Dağoğlu T 2002, Hernandez&Thilo 2007) solunum ölçümlerinin 

normal sınırlar içinde kaldığı gözlenmiĢtir. Böylece solunum değerlerinin normal 

sınırlar içinde kalması sağlanarak hipotez 5‟e ulaĢılmıĢtır. 

5.4. Bebeklerin Stres Düzeylerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 Bu bölümde preterm bebeklerin müzik dinletisi stres puan ortalamalarının 

dağılımı ve karĢılaĢtırılması tartıĢılmıĢtır. Stres puanları hafif streste 1, orta streste 2, 

ağır streste 3 olarak değerlendirilmiĢ, stres yoksa 0 puan üzerinden değerlendirilerek 

alınan stres puan ortalamaları üzerinden konuĢulmuĢtur. 

 Bebeğin olumsuz çevresel uyaranlara maruz kalması bebekte stres 

davranıĢlarının geliĢimine ve bu stresi azaltabilmek, organizasyonu sağlayabilmek için 

düzenleyici fonksiyonları geliĢtirmesine neden olmaktadır. Kendi intrauterin 

ortamlarından yoksun preterm bebekler YYBÜ‟deki uyarılara maruz kalmaktadır. 

YYBÜ‟deki stresin etkileri kalp atımındaki değiĢkenlik, artmıĢ oksijen tüketimi, kanda 

oksijen seviyesinin azalması, kan basıncı değiĢiklikleri, geliĢimde yetersizlik ve 

ajitasyon artıĢıyla kendini gösterir (Tari A 2003b, Gözüm&Zeyneloğlu 2001). Yine 

sağlıklı term bebekler strese genellikle ağlamayla yanıt verirken, preterm veya hasta 

olan bebekler değiĢik stres belirtileri gösterebilirler (Tari A 2003a). Stres belirtileri 

literatür doğrultusunda hafif, orta, ağır ve stres yok olarak sınıflandırılmıĢtır (Tari A 

2003a, Tari A 2003b).  

 Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde pretermlerin stres düzeylerini ölçen 

çalıĢmalar çeĢitlidir. Bu çalıĢmalar incelendiğinde müziğin preterm davranıĢlarına 

etkisi, ağrı düzeylerine etkisi, çeĢitli bakım uygulamaları sırasında etkisi ve uykuya 

geçiĢte kolaylık sağlamada etkisi vb sınıflandırılabilir. 

Whipple‟nin çalıĢmasında müziğin çesitli uygulamalar (emzik kullanma, 

yenidoğan bakımı, vb) sırasındaki etkileri değerlendirilmiĢtir. Whipple (2008) 32-37 

GH arasında 60 preterm ile yaptığı çalıĢmasında 3 grup oluĢturmuĢtur (sadece emzik 
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kullanan, emzik ve ninni dinleyen ve hiçbir Ģey uygulanmayan grup ). 15 dakikalık 

müzik dinletisi sonrasında emzik ve ninni dinleyen grupta stres belirtilerinde belirgin 

azalma sağlanmıĢtır (Whipple J 2008). 

Keith ve arkadaĢlarının (2009), Hodges&Wilson (2010), Neal (2008), Wood 

(2008) ve Desquiotz-Sunnen‟ın (2008) çalıĢmalarında ise müziğin pretermlerin stres 

davranıĢalrına etkileri değerlendirilmiĢtir. Keith ve arkadaĢlarının (2009) 32-40 GH 

arasında ventilasyondan yeni ayrılmıĢ ve oral beslenmeye geçmemiĢ ağlayan 24 preterm 

ile yaptıkları çalıĢmalarında müziğin ağlayan stresli pretermleri sakinleĢtirdiği ve etkili 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Keith et all 2009). Hodges&Wilson (2010) çalıĢmalarında, 

YYBÜ‟nde dinletilen 15 dk ninni dinletilmesi ve 10 dakikalık aralardan oluĢan müzik 

terapisinin pretermlerin motor aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkilerinin olmadığını 

belitmiĢlerdir (Hodges&Wilson 2010).  Neal (2008) doktora çalıĢmasında, 32-35 

GH‟ndaki 41 preterme 30 dk piano müziği dinletmiĢ ve davranıĢlarındaki değiĢimleri 

gözlemlemiĢtir. ÇalıĢmada deney ve control grupları arasında stres davranıĢlarında 

farklılık gözlenmemiĢtir (Neal DO 2008). Manilova ve arkadaĢları (2004), 

çalıĢmalarında müziğin YYBÜ‟de ajitasyon oranlarını azalttığı belirtmiĢlerdir 

(Manilova et al 2004). Wood (2008) 26-29 GH arasında 20 preterm ile yaptığı 

çalıĢmasında 15 dakikalık canlı müzik dinletisinin stress davranıĢlarında anlamlı 

farklılık beklenmiĢ, fakat istatiksel bir anlam gözlemleyememiĢtir (Wood AH 2008). 

Desquiotz-Sunnen (2008) 23-26 GH‟daki pretermler ile yaptığı çalıĢmasında pentatonic 

ritimli canlı müzik dinletmiĢ ve müziğin stresli pretermler üzerine stress parametrelerini 

azaltıcı etkisi olduğunu göstermiĢtir (Desquiotz-Sunnen N 2008). 

AraĢtırma bulgularında bakım öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalamaları 

deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (ilk stres değerleri: öncesi p: 1,000; 

t:0,000; 30.dk p:0,681; t:0,413 - Son stres değerleri: öncesi p: 0,024, t:-0,259; 30.dk 

p:0,502, t:-0,671). Son stres puan ortalamaları incelendiğinde; gruplara göre bakım 

öncesi ve 30. dk‟da alınan stres puan ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görüldü (p: 0,024). Deney grubunda stresli olan pretermlerin bakım 

öncesi ve 30.dk bakıldığında streslerinde belirgin azalma görülmüĢ fakat istatiksel 

yönden anlamlılık gözlenmemiĢtir. Bu farkın preterm bebeklerin müziğe alıĢmıĢ olması 

ve artık onlara tanıdık gelmesi nedeniyle sakinleĢtirdiği düĢünülmektedir (Tablo 4.8). 
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ÇalıĢmamızda kullanılan müziğin türü, uygulama süresi, bakım sırasında 

uygulanması ve farklı fizyolojik ölçümlerin değerlendirilmesi yönünden literatürde yer 

alan diğer çalıĢmalar ile farklılıklar göstermektedir. Bu nedeni ile stres bulguları 

değerlendirilirken çalıĢmada müziğin bakım sırasında dinletilmesi yani uygulanan 

hemĢirelik bakımının etkileri düĢünülerek kendi içinde yorumda bulunulmuĢtur. 

AraĢtırma bulguları Hodges ve Wilson (2010), Wood (2008) çalıĢmalarında belirtildiği 

gibi preterm bebeklerin stres davranıĢlarında azalma beklenmiĢ fakat istatiksel yönden 

anlam gözlenmemiĢtir (Hodges&Wilson 2010, Wood AH 2008). Bunun nedeni 

dinletilen müziğin türü ya da bakım gibi pretermlerde stres yaratan uygulamalar 

sırasında uygulanması olabilir diye düĢünülmektedir. Sonuçta Hipotez 1‟e 

ulaĢılamamıĢtır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

6.1. ARAġTIRMA SONUÇLARI 

 

Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

- AraĢtırma grubunu oluĢturan bebekler; cinsiyet ve gestasyon haftası ve tanıları 

açısından karĢılaĢtırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı ve her iki grubun 

da homojen bir dağılım gösterdiği saptanmıĢtır (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarında yatıĢ ve çıkıĢ kilo, boy, baĢ çevresi ortalamaları 

istatistiksel yönden literatürde belirtildiği gibi anlamlılık göstermemiĢtir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının hastanede kalıĢ süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son SO2 değerleri incelendiğinde; aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son KTA değerleri incelendiğinde; aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son solunum değerleri incelendiğinde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son stres değeri incelendiğinde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (p>0,05). 

- Son stres puan ortalamaları incelendiğinde; gruplara göre bakım öncesi ve 30. dk‟da 

alınan stres puan ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görüldü (p: 0,024).   
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6.2. ÖNERĠLER 

 

Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler; 

- Klasik müzik terapisi ortam gürültüsünü maskelediği ve KTA ve solunum 

değerlerini dengede için tuttuğu için YYBÜ gibi alanlarda kullanılmalıdır. 

- Ülkemiz ortam Ģartlarına uygun olarak annelerin kendi dillerine ve kültürlerine 

uygun müziği dinlediği düĢünülerek YYBÜ‟de Türk müziği içeren diğer müzik 

çeĢitlerini içeren (ninni, türkü, vb.), etkinliğini değerlendiren ve bebeği rahatlatan, 

bebeğin anne karnında duymaya alıĢtığı geleneksel ninniler, enstrümantal müzikler, 

anne-bayan sesi, vb. müziklerin etkinliğini de değerlendiren çalıĢmalar yapılmalıdır. 

- YYBÜ‟de müzik terapisinin değiĢik uygulamalar (kan alma, vb.) esnasında 

etkinliğini ölçen çalıĢmalar da yapılmalıdır. 

-  Müzik terapinin bireyselleĢtirilmiĢ geliĢimsel bakım kapsamında hemĢirelik 

bakımına dahil edilebilmesi için her ne kadar sonuçlar uygulamaya aktarılabilir gibi 

gösterilemesede geliĢmiĢ ülkelerde YYBÜ‟nde geliĢimsel bakım kapsamında müzik 

dinletisi genel olarak yapılmaktadır. Bu nedenle hemĢirelerin bilgilendirilmesi 

gereklidir. 

-  Müzik terapisine preterm bebeğin ailesinin de dahil edildiği çalıĢmalar 

yapılmalıdır. Ailelerin bu konularda eğitilmesi sağlanmalıdır. 
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                                                                                     Tarih : 

 

                                                                                                Adı Soyadı : 

 

                                                                                                 Ġmza : 
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Ek  2  

 

BEBEĞĠ TANITICI BĠLGĠ FORMU 

 

 

Protokol No                          : 

 

Cinsiyet                                 : 

 

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)  : 

 

Doğum Kilosu (gr)              : YatıĢ kilosu :                            ÇıkıĢ kilosu : 

 

Doğum Boyu (cm)               : YatıĢ boyu :                               ÇıkıĢ boyu : 

 

Doğum BaĢ Çevresi (cm)   : YatıĢ baĢ çevresi :                          ÇıkıĢ baĢ çevresi: 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine YatıĢ Tarihi (gün/ay/yıl)       :  

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden ÇıkıĢ Tarihi (gün/ay/yıl)  : 

 

 

Tanı   : 

 

 

Aile bireylerinde çocukluktun itibaren baĢlayan iĢitme problemi; Var:            Yok: 

 

 



Ek 3 : 

HASTA TAKĠP FORMU  

 

Adı Soyadı   :                                                                                                                                                YatıĢ Tarihi     :  

Protokol No :                                                                                                                                                 ÇıkıĢ Tarihi    : 

 

Stres Belirtileri : 

Hafif Düzeyde ; göz göze iletiĢimden rahatsız olma, sağa-sola dönme, hıçkırma, yüz buruĢturma, çenede aĢağı doğru sarkma, gözleri kapama, ağız açma, dili dıĢarı çıkarma, bağırsak 

hareketleri, aksırma, öksürme 

Orta Düzeyde ; yüzde kızarma, vücutta renk değiĢimleri, iç çekme, regürjitasyon, el parmaklarında dıĢarıya doğru açılma, kol-bacaklarda ekstansiyon, ani çekilme hareketleri, güçsüzleĢme 

Ağır Düzeyde : solgunluk, siyanoz, taĢipne, bradipne, apne, oksijen düzeylerinde azalma, taĢikardi, bradikardi, disritmi 
 

MÜZĠK DĠNLETĠSĠ 

Bakım Öncesi (1 dk öncesi) Müzik Bitimi (30. dk) 

Tarih Saat SO2 KTA Solunum 
Stres 

Belirtileri 
Saat SO2 KTA Solunum 

Stres 

Belirtileri 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



ETĠK KURUL KARARI 
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Ek 4 
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Ek 5 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  DĠLER Soyadı  ĠMSEYTOĞLU 

Doğ.Yeri  KARACABEY/BURSA Doğ.Tar.  26.02.1980 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 33775160068 

Email dileraydin@gmail.com Tel 05057187146 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora 
Ġ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği A.D. 
2011 

Yük.Lis. 
Ġ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği A.D 
2006 

Lisans Ġ.Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksek Okulu 2002 

Lise  ġehit Mehmet Gönenç Lisesi 1998 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. 
HemĢirelik Hizmetleri Sorumlu 

Yardımcısı 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi  
2009-2011 

2. 
Pediatri Yoğun Bakım Sorumlu 

HemĢire 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi 
2007-2009 

3. 
Yenidoğan Yoğun Bakım 

Sorumlu HemĢire 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi 
2003-2007 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

ingilizce Ġyi  Ġyi  Ġyi  66.250 - 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  70.471 70.799 61.823 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) Çok iyi 

SPSS Iyi  

 

 

mailto:dileraydin@gmail.com
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

SÖZLÜ VE POSTER BĠLDĠRĠLERĠ 

 

Sözlü Bildiriler 

 Aydın D. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan pretermlere dinletilen klasik 

müziğin; stres, büyüme, oksijen saturasyon düzeyi ve hastanede kalıĢ süresine etkisi. 

30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri HemĢireliği Günleri 14-17 Nisan 2008 Ġstanbul. 

 Aydın D, Gözen D. Duygusal Ġstismarın Çocuk Üzerine Etkisi. V. Kapadokya Adli 

Bilimler-Adli HemĢirelik Kongresi 27-29 Kasım 2009 NevĢehir. 

 Ġmseytoğlu D. Hastane Enfeksiyonlarından Korunma. 2. Yenidoğan HemĢireliği 

Sempozyumu. 21 Ekim 2009 Ġstanbul. 

 Ġmseytoğlu D. Hastane Enfeksiyonlarından Korunma. 3. Yenidoğan HemĢireliği 

Sempozyumu. 01 Ekim 2010 Edirne. 

 

Poster Bildirileri 

 Kurt AS., Canbulat N., Yıldız S, Aydın D. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıĢan 

hemĢirelerin karar verme sürecine katılımı. Türkiye Biyoetik Derneği 5. Tıp Etiği 

Kongresi “Tıp Etiğinden Biyoetiğe” 13-15 Kasım 2008, Ankara. 

 KuĢkonmaz G., Aydın D., Tiryaki  S., Mimioğlu H., Bozkurt G. Çocuk Yoğun Bakım 

Ünitesinde H1N1 Olgusunda HemĢirelik Bakımı. VII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun 

Bakım Kongresi-II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım HemĢireliği&1.Pediyatrik 

Paramedik ve ATT Kongresi 22-26 Mart 2010 Mersin  

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

 Kitap okumak 

 Seyehat etmek 

 Sinema 
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MÜZĠK ALETLERĠ VE MÜZĠK 

DĠNLETĠSĠNE AĠT 

FOTOĞRAFLAR 
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      a)Dijital Süt Çocuğu Tartısı 

 

 

     

 

    b)MP4 
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              c)Hopörlör 

 

 

 

 

               

  

             d)Ses Desibeli Ölçüm Aleti 
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               e) Türk müziği CD‟si 

 

 

 

 

 


