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ÖZET 

Bu araştırma 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu 

beslenmesi konusundaki uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma nitel araştırma türlerinden olgu bilim deseni kapsamında yürütülmüştür. 

Araştırma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örneklemesi kullanılmış olup, araştırmanın çalışma grubunu 0- 24 ay arası bebeği olan 

150 anne oluşturmuştur. Araştırma kapsamında annelerin emzirme ve süt çocuğu 

beslenmesi konusundaki uygulamalarının belirlenebilmesi amacıyla açık uçlu 

sorulardan oluşan yarı- yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler 

esnasında elde edilen ham veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin yarısından 

fazlasının (%62.7) doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri, 

annelerin %32.9’unun sağlıklı bir besin olması nedeniyle bebeklerine ilk besin olarak 

anne sütü vermeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanında annelerin bir kısmının 

doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak formül mama ve şekerli su, zemzem, 

hurma ve yoğurt gibi besinlerden de verdikleri saptanmıştır. Araştırma sonucunda, 

annelerin %28.0’ının bebeklerini doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirdikleri, 
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yarısına yakınının (%47.3) bebeklerini istedikçe (ağladıkça) emzirdikleri 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin bir 

çoğunluğu (%68.0) sütünü yeterli olarak algılarken, %32’si ise sütünün yeterli 

olmadığını ifade etmiştir. Sütünün yeterli olmadığını ifade eden annelerin %35.4’ü 

bebeğinin az emmesinden dolayı sütünün yetersiz olduğunu belirtmiştir. Araştırma 

sonucunda, annelerin %30.0’ı sütünün yeterli olmasını bebeğin emzirildikten sonra 

ağlama durumu ile anladıklarını ifade ederken; annelerin %36.7’sinin sütünün artması 

için su tükettiği saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin büyük bir 

kısmının (%97.3) emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna dikkat ettiği; söz konusu 

annelerin bir çoğunluğunun (%65.8) bebeklerini emzirirken bebeklerini kucaklarında 

yan tutmaya ve bebeklerinin burnunun açık olmasına dikkat ettikleri saptanmıştır. 

Bunun yanında annelerin büyük çoğunluğunun (%92.7) bebeğini emzirirken meme 

başı temizliğine dikkat ettiği, meme başı temizliğine dikkat eden annelerin %28.1’inin 

meme başını steril bir bezle sildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda, 

annelerin yarısından fazlası (%53.3) anne ve bebeğin sağlık sorunları olması 

durumunda anne sütünün bebeğe sağılıp verilebileceğini belirmişlerdir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin %70.0 gibi bir çoğunluğunun 

bebeklerini halen daha emzirdikleri, bebeklerini emzirmeyen annelerin yarısına 

yakınının (%46.7) 7-13 aylar arasına kadar bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca annelerin yarısına yakınının (%42.2) sütünün kesilmesi nedeniyle emzirmeyi 

bıraktıkları saptanırken, annelerin çoğunluğunun (% 77.3) 19-25 ay arasına kadar 

emzirmeyi düşündükleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%53.4) ilk 6 ay bebeklerini sadece anne 

sütü ile besledikleri, bunun yanında annelerin %45.2’sinin sadece anne sütü verme 

oranının 6 aydan kısa olduğu dikkati çekmektedir. Bunun yanında annelerin yarısından 

fazlasının (%54.7) bebeklerine emzik vermedikleri, annelerin bir kısmının ise (%45.3) 

bebeklerine emzik verdikleri saptanmıştır. Araştırma sonucunda, %66.7’sinin 

bebeğine sadece anne sütü verirken su verdiği, %33.3’ünün ise bebeğine sadece anne 

sütü verirken su vermediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

annelerin çoğunluğunun (%72.0) bebeğini anne sütü ile beslerken ek olarak 

vitamin/mineral verdikleri, bu annelerin büyük bir çoğunluğunun (%93.5) bebeklerine 

ek olarak D vitamini ve kan ilacı verdikleri belirlenmiştir. Bunun yanında annelerin 

yarısından fazlasının (%66) anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye 
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6.ayda başladıkları, bunun yanında annelerin %34.1’nin tamamlayıcı besine/ ekgıdaya 

ilk altı aydan önce başladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, anneler tarafından 

en çok tercih edilen tamamlayıcı besinlerin yoğurt (530P), çorba (470P), meyve püresi 

(394P) olduğu saptanırken, annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde alerjik 

reaksiyonlara karşı bebeklerine alerji yapan besini vermedikleri, annelerin %34.0’ı 

tarafından ise, tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara karşı herhangi bir önlem 

alınmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin yarıdan 

fazlasının (%56.0) tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları bebeklerine kaşıkla verdikleri, 

annelerin %38.0’ının tamamlayıcı besinleri blender kullanarak hazırladığı 

saptanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %64.7 gibi bir çoğunluğunun 

tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları gün içerisinde üç ana öğünde verdikleri, annelerin 

yarıdan fazlasının (%52.0) ek gıdaya geçtiğinde anne sütü verme sıklığının azaldığı 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin çoğunluğunun (%75.3) 

ilk bir yıl içinde bebeklerine vermedikleri besinler bulunduğu, annelerin sadece 

%29.2’sinin ilk bir yıl içinde bebeklerine bal verilmediği, bu durumda ise, ilk bir yıl 

içinde bu besinlerin alerji yapacağı düşüncesinin olduğu dikkati çekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Tamamlayıcı beslenme 
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 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the practices of on breastfeeding and 

infant feeding of mothers with babies between 0-24 months. The research was carried 

out within the scope of the case science pattern, one of the qualitative research types. 

In the research, maximum diversity sampling of the sampling methods was used and 

the study group consisted of 150 mothers with a baby between 0 and 24 months. In 

this study, a semi-structured interview form consisting of open-ended questions was 

used in order to determine the application of mothers on breastfeeding and infant 

feeding. The raw data obtained during the interviews were analyzed with content 

analysis technique. 

According to the results of the study, it was determined that more than half of 

the mothers (62.7%) gave breast milk as the first food to their babies after the birth, 

32.9% of mothers preferred to give breast milk as the first food to their babies because 

of being a healthy food. In addition, some of the mothers give after the birth as the first 

food to babies, formula food and sugary water, zemzem, palm and yogurt. As a result 

of the study, 28.0% of mothers breastfed their babies in the first half hour after birth, 
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close to half of mothers (47.3%) were breastfed their babies when they want (cried). 

According to the findings, while most mothers (68.0%) perceive their milk as 

sufficient, 32.0% stated that their milk was not sufficient. 35.4% of the mothers who 

stated that their milk was not sufficient stated that their milk was insufficient due to 

their baby suckling. At the end of the study, 30.0% of the mothers stated that they 

understood that the milk was sufficient with crying after the breastfeeding; 36.7% of 

the mothers consumed water to increase milk. According to the findings, it was found 

that the majority of the mothers (97.3%) paid attention to the position of their baby 

during breastfeeding and it was determined that the majority of these mothers (65.8%) 

kept their babies on their lap and breastfed their babies while their nose is open. 

Besides that, it was determined that the majority of the mothers (92.7%) paid attention 

to nipple cleaning while breastfeeding their babies, and 28.1% of the mothers who care 

for nipple cleaning wiped the nipple with a sterile cloth. In addition, more than half of 

mothers (53.3%) stated that breastmilk can be given to the baby in case of mother and 

baby having health problems. According to the findings, it was determined 70.0% of 

the mothers were still breastfeeding their babies while close to half of mothers who 

did not breastfeed their babies (46.7%) breastfed their babies until 7-13 months. In 

addition, it was determined that close to half of mothers (42.2%) stopped breastfeeding 

due to the discontinuation of their milk, while the majority of the mothers (77.3%) 

considered breastfeeding between 19-25 months. According to the findings of the 

study, it was noted that more than half of mothers (53.4%) fed their babies only with 

breast milk during the first 6 months, while the rates of mothers (45.2%) had only 

breastfeeding less than six months. Besides that, it was found that more than half of 

mothers (54.7%) did not give pacifiers to their babies while some of the mothers gave 

babies (45.3%) pacifiers. As a result of the study, it was determined that 66.7% of the 

mothers gave water only while giving breast milk and some 33.3% of the mothers did 

not give water while giving breast milk. According to the findings, it was determined 

that the majority of the mothers (72.0%) gave supplemental vitamin/ mineral while 

feeding their baby with breast milk, while the majority of the mothers (93.5%) gave 

vitamin D and blood drugs in addition to their babies. Besides that, the findings 

obtained from the study, more than half of the mothers (66.0%) started to give any 

food to their babies outside the mother's milk at 6th month, it was determined that while 

34.1% of the mothers started complementary food / addiction before the first six 
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months. At the end of the research, yogurt (530P), soup (470P), fruit puree (394P) 

were found to be the most preferred complementary foods by mothers, while 34.0% of 

the mothers did not provide complementary foods to their babies against allergic 

reactions and 34.0% of the mothers did not take any measures against allergic reactions 

in complementary foods. According to the findings, it was determined that more than 

half of mothers (56.0%) gave supplementary foods / supplements to their babies with 

a spoon while 38.0% of the mothers give complementary nutrients by using a blender. 

As a result of the study, it was determined that 64.7% of the mothers gave 

supplementary nutrients / supplements in three main meals during the day, while more 

than half of mothers (52.0%) decreased the frequency of breastfeeding when they 

switched to supplementary food. According to the findings, it was found that there are 

some foods that had not given to the babies in the first year by majority of the mothers 

(75.3%) and it is noted that %29.2 mothers only do not give honey to their babies in 

the first year and in this case, it is thought that these nutrients will cause allergies in 

the first year. 

“Keywords: Breastfeeding, Complementary Feeding  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1. Araştırmanın Problemi 

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme; bireyler ve bireylerin oluşturduğu 

toplumların sağlığı için, en temel ihtiyaçların başında gelmektedir. Beslenme anne 

karnından yaşamın sonlanmasına kadar geçen her aşamada yaşamın vazgeçilmez bir 

ihtiyacı olup, sağlık problemlerinin en aza indirgenmesinde rol oynayan koruyucu 

etmenlerden biridir. Beslenmenin insan sağlığı ve yaşamındaki önemi gün geçtikçe 

daha iyi anlaşılmakta; bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, doğru 

beslenme alışkanlıkları kazanması, toplumda beslenmeye bağlı sorunların 

azalmasında önemli rol oynamaktadır (Tayar, Haşıl Korkmaz ve Özkeleş, 2017). 

 “Beslenme; insanın, büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 

yaşaması için gerekli olan öğeleri alıp vücudunda kullanılabilmesidir” (Baysal ve 

Arslan, 2007, s.9). Bu öğelerin herhangi birisinin alınmaması veya gereğinden az ya 

da çok alınması durumunda, büyüme ve gelişme engellenip, insan sağlığı 

bozulmaktadır. Beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik bir olay 

olduğu da unutulmaması gereken noktalar arasındadır. Beslenme, tüm canlıların en 

temel gereksinimlerinden biri olup, gıda ile sağlık arasındaki köprüdür. Beslenmede 

amaç; bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik durumuna göre 

gereksinimi olan bütün besin öğelerini yeterli miktarda alabilmesidir (Baysal ve 

Arslan, 2007). “Bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik ortama göre, 

vücudun büyümesi, dokularının yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin 

öğelerinin yeterince alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumu ‘yeterli 

ve dengeli beslenme’ olarak tanımlanır” (Tayar vd., 2017, s.7).  

Yeterli ve dengeli beslenme, hem hastalıkların tedavisinde hem de sağlığın 

korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde özelikle kardiyovasküler 

hastalıkların, pek çok kanser türü, obezite, hipertansiyon, diyabet, alerjik hastalıklar, 

osteoporoz ve diş çürükleri gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde beslenmenin 

önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bunun yanında yeterli ve dengeli beslenmenin hem 

zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerindeki etkisi son derece önemli olup, doğru 

beslenilmediğinde hem zihinsel hem de fiziksel gelişim bu durumdan olumsuz şekilde 

etkilenmektedir. Yeterli ve dengeli beslenilmediği zaman vücudun büyüme, gelişme 
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ve normal çalışmasında aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Beriberi, pellegra, skorbüt, 

raşitizm gibi hastalıkların doğrudan ortaya çıkmasına neden olan yetersiz ve dengesiz 

beslenme kızamık, boğmaca, ishal gibi hastalıklarında vücuda kolay yerleşmesine ve 

ağır seyretmesine neden olmaktadır (Baysal ve Arslan, 2007; Caviness, 2009). 

Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesiminde bulunan bireyler için 

önemli olmakla birlikte bu durumdan en çok; gebe ve emzikliler, 0-6 yaş çocukları, 

okul çağı çocukları, doğuştan veya metabolizma hastalıkları gibi özel durumları olan 

çocuklar ve yaşlılar etkilenmektedir. Çocukların sağlık durumları ve bebek ölüm 

hızları dünya üzerindeki ülkeler arasında gelişmişliğin en iyi göstergesi olarak 

nitelendirilmektedir. Bebek ve çocuk ölümlerinin çoğu; yetersiz beslenmeye bağlı 

büyüme ve gelişme bozuklukları ile önlenebilir hastalıklar olup bunlar; enerji, protein, 

vitamin ve mineral eksikliklerinin neden olduğu beslenme yetersizliklerinden 

kaynaklanmaktadır (Arlı, Şanlıer, Küçükkömürler ve Yaman, 2017).  

Bu açıdan ele alındığında yaşamın ilk yılları sağlıklı bireyin gelişiminin 

temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden yeterli ve dengeli beslenme 0- 2 yaş dönemi 

açısından oldukça önemli olup, bu dönemde bebeğin beslenmesinde en önemli gıda 

anne sütüdür. Yeni doğan bir bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü alması gerekmekte; 

bebeğin bu aylarda anne sütünü yetersiz alması ve yoğun bir şekilde mama verilmesi 

çeşitli gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle annelerin hem anne 

sütünün doğru verilmesi hem de süt çocuğunun beslenmesi konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmaları oldukça önemlidir. Anne sütünün en önemli özelliği, bileşiminin 

bebeğin yaşına ve durumuna göre değişkenlik göstermesidir (Baysal ve Arslan, 2007; 

Giray, 2004; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Kültürsay, Bilgen ve Türkyılmaz, 

2014). 

Anne sütünün ve emzirmenin hem bebek hem de anne açısından birçok yönden 

yararları bulunmaktadır. Bu sayede annede kemik erimesi ve meme kanseri gibi 

hastalıkların oluşma riski azalmakta, uterusun eski haline dönmesi ve annenin kilo 

vermesi emzirme sayesinde hızlanmaktadır. Anne sütü ekonomik olup, kolayca elde 

edilmekte bu sayede ayrıca bir hazırlama gerektirmemektedir. İçinde yer alan besin 

öğelerinin miktarı bebek için uygun olduğundan sindirimi oldukça kolay, aynı 

zamanda içinde yer alan antikor ve mikrop öldürücü enzimler sayesinde bebeğin 

hastalanma oranı da oldukça azdır. Anne sütünün alerji yapma özelliği bulunmamakla 
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birlikte, anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az görülmektedir (Allen ve Hector, 

2005; Clark and Bungum, 2003; Çankırılı ve Aydın, 2014; Pan American Health 

Organization(PAHO), 2002). Bunun yanında anne sütündeki karbonhidratların çoğunu 

laktozlar oluşturduğu için sindirimi kolay ve yavaş olmakta; bu yüzden bebeğin kan 

şekerinin düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Ayrıca laktoz bağırsak 

enfeksiyonlarının azalmasına yardımcı olmakta bu durum, bebeğin bağışıklık 

sisteminin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Yenidoğan bebeklerin başlıca 

enerji kaynağı yağlardan oluşmakta; bebeklerin anne sütünden aldıkları enerjinin % 

40- 50’si ise, yağlardan gelmektedir. Yağlar, hücre yapısına girerek bebeğe sütteki 

bazı vitaminlerin, hormonların taşınmasını sağlamakta; doymamış yağ asitleri anne 

sütünde bol miktarda bulunduğu için, gözdeki retina fonksiyonlarında, sinir sistemi ve 

beyin gelişiminde önemli etki oluşturmaktadır. Anne sütündeki protein yararlılığının 

yüksek olmasından dolayı bebeğin ilk altı ay protein gereksinimi bu yolla 

karşılanmakta; bunun yanında anne sütünde yer alan proteinler bebeği sindirim sistemi 

enfeksiyonlarından korumaktadır (Gür, 2007; Karaaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; 

Kültürsay vd., 2014; Mocan, 2016). 

Bu nedenle yeni doğan bir bebeğin hiç vakit kaybetmeden anneye verilip 

emzirilmesinin sağlanması bebek ile anne arasındaki bağı güçlendirmekte; bu durum 

süt salgılanmasını etkileyip, bebeğin memeyi daha çabuk almasını kolaylaştırmakta, 

bebek bu sayede kolostrum denilen ilk sütü de almaktadır. Ancak sezeryanla doğum 

yapan kadınların emzirmesi hemen mümkün olmamakta, bu süreçte bebeğe biberonla 

mama vermek, emzirmeyi iki üç gün ertelemek bebeğin memeyi kabul etmesini 

zorlaştırdığı gibi süt salgısını da olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden annede anestezini 

etkisi geçtikten sonra emzirmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başarılı ve etkili 

bir emzirme için annenin doğru emzirme tekniklerini bilmesi, emzirme sürecinde bol 

sıvı tüketmesi, yeterli ve dengeli beslenmesi, bunun yanında bebek her istediğinde sık 

sık bebeğini emzirmesi, her emzirmede bebeğin ortalama on dakika bir memede 

tutulması ve her emzirme saatinde farklı meme ile emzirmeye başlanılması gerektiğini 

bilmesi gerekmektedir. Ayrıca annenin, emzirme öncesi ve sonrası meme temizliğine 

dikkat etmesi, emzirme sürecinde bebekle göz teması kurma, okşama ve konuşma 

sürecinin hem bebekle bağını güçlendirdiğini hem de süt salgısını artırdığının farkında 

olması gerekmektedir (Aydın ve Haktan, 1993; Giray, 2004; Gür, 2007). 
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İlk altı ay anne sütü bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılayacak 

durumda olup; altıncı aydan itibaren anne sütü bazı besin öğeleri (protein, A ve D 

vitamini vb.) bakımından yetersiz kalmakta bu nedenle tamamlayıcı besinlere 

gereksinim duyulmaktadır (Westcott, 2000). Bazı anneler bebeklerinin farklı tatlara 

alışması amacıyla erken dönemlerde tamamlayıcı besinler vermeye başlamakta; ancak, 

anne sütü annenin yediklerine göre tat değiştirmektedir. Bunun yanında bazı anneler 

ise, bebeklerinin gece sık uyanmalarını aç kaldıklarına bağlayarak anne sütünün 

yetmediği düşüncesi ile ek gıdaya erken başlayabilmektedirler. Oysa anne sütünün 

bebek için yeterli olduğunun göstergesi, kilo ve boy durumudur (Devecioğlu ve 

Gökçay, 2012). Tamaamlayıcı besinlere erken başlamak uygun olmadığı gibi, geç 

başlamak da bebek için büyümede durma veya yavaşlama, malnütrisyon gibi çeşitli 

olumsuzluklara neden olabilmekte, bu nedenle de tamamlayıcı besinlere zamanında 

başlamak son derece önem arz etmektedir (Elmacıoğlu, 2008). Tamamlayıcı besinlere 

başlama zamanı kadar bu besinleri hazırlanırken ortamın, kullanılan araç gereçlerin, 

hazırlayan kişinin temizlik kurallarına çocuk sağlığı açısından dikkat etmesi de son 

derece önemlidir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı çok sayıda besin, tamamlayıcı 

besinler içerisinde yer almakta; bunlar arasında sebze ve meyveler, tahıllar, 

baklagiller, süt ve ürünleri, et, yumurta, balık ve deniz ürünleri gibi besinler yer 

almaktadır. Ancak üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisi de, 

besinlerin ne zaman ve nasıl verilmesi gerektiği konusudur (Karaağaoğlu ve Eroğlu 

Samur, 2011). İlk aylarda besinler bebeğe yarı katı veya yumuşak şekilde sunulmakta; 

zamanla rendelenerek, dilimlenerek bebeğe verilmekte, bir yaşından sonra ise katı 

gıdalara geçilmektedir (Elmacıoğlu, 2008). Ek gıdalara başlarken tek besinle başlamak 

alerji durumunun tespiti açısından son derece önemli olup, yeni başlanan bütün 

besinler tek olarak bebeğe sunularak alerji durumunun takibi yapılması gerekmektedir. 

Bunun yanında ek gıdaları kaşıkla ve bardakla vermek çocuğun ileriki dönemlerde 

bunları kullanmasında kolaylık sağlamaktadır (Çankırılı ve Aydın, 2014). 

Tamamlayıcı besinlerle sağlıklı beslenmenin temeli atılmakta; bu nedenle tamamlayıcı 

besinlerin bebek için doğru ve uygun besinler olmasına ve bu besinlerin bebeğe uygun 

hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tamamlayıcı besinlerin 

sürdürebilir olması için evde hazırlanan yiyecekler olmasına dikkat edilmesi, bebeğin 

ailesi ile aynı sofraya oturması da sağlıklı beslenme için önemli adımdır (Devecioğlu 

ve Gökçay, 2012). 
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Annelerin bir kısmının süt çocuğunun beslenmesinde geleneksel uygulamalar 

kullanması bebek beslenmesinde farklı uygulamaların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Annelerin doğumdan hemen sonra bebeklerini emzirmeyip ilk besin 

olarak farklı besinler vermesi (şekerli su, zemzem ve hurma vb.), ilk altı ay anne 

sütünün yanında başka besinlerden de bebeğe verilmesi (yemek suları, çorba, pirinç 

unu maması vb.), ek gıdalara erken dönemde başlanılması gibi farklı uygulamalar süt 

çocuğu beslenmesinde görülmektedir (Gökduman ve Akdolun Balkaya, 2010).  

Şenol, Ünalan, Çetinkaya ve Öztürk (2004) tarafından kırsal alanda ana ve 

çocuk sağlığı sorunları ile karşılaşılan halkın başvurduğu geleneksel halk ebeliği 

uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada annelerin, %62.5’inin 

yenidoğan bebeklerine ilk besin olarak şekerli su verdikleri; Eker ve Yurdakul (2006) 

tarafından doğum yapan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve 

uygulamalarının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırma ise, annelerin emzirmeden 

önce ve sonra şekerli su verme gibi geleneksel uygulamaları kullandıkları saptanmıştır. 

Ata Yüzügüllü (2017) tarafından annelerin sosyodemografik özellikleri ve 

psikopatolojik özelliklerinin belirlenip bu özelliklerin ilk altı ay tek başına anne sütü 

verme durumlarına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda ise, 

annelerin % 10. 9’unun bebeğine birinci ayda , % 11. 3’ünün ikinci ayda, % 11. 6’sının 

üçüncü ayda, % 15. 1’inin dördüncü ayda, % 11. 6’sının beşinci ayda, % 2. 5’inin ise 

altıncı ayda ek gıdaya başladığı görülmüştür. Ural (2011) tarafından sıfır iki yaş arası 

bebeği olan annelerin emzirme ve anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel 

uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin sadece 

%39.7’sinin 24 aya kadar bebeklerini emzirmeyi düşündükleri görülmüştür.  

Görüldüğü üzere bebek beslenmesi sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde önemli 

bir adım olup; bunun için bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi, tamamlayıcı 

besinlere altıncı aydan itibaren doğru besinlerle ve uygun koşullarda hazırlanarak 

başlanması üzerinde önemle durulması gereken konular arasında yer almaktadır. 

Bütün bunları uygulaması gereken kişi bebek bakımında birincil sorumlu kişi olan 

annelerdir. Annelerin içinde yaşadıkları sosyokültürel ortamlar ve eğitim 

durumlarındaki farklılıklar dikkate alındığında, bu durum bebek beslenmesinde farklı 

uygulamalarında ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  
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Bu nedenle annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki 

uygulamalarının belirlenmesi üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu olarak 

düşünülmektedir. Emzirme ve süt çocuğu beslenmesi ile ilgili olarak alanyazında 

yapılan araştırmalar incelendiğinde bu araştırmaların da genel olarak emzirmeye 

yönelik uygulamaların (Abuidhail, Al-Modallal, Yousif ve Almresi, 2014; AlFaleh, 

2014; Ata Yüzügüllü, 2017; Atmaca, 2008; Bayram, 2006; Bostancı, 2013; Brown, 

Raynor ve Lee 2011; Duran, 2008; Eker ve Yurdakul, 2006; Erkan, 2018; Eskibozkurt, 

2008; Forster ve McLachlan, 2010; Gökduman, 2009; Gönenli, 2017; Hannula, 

Kaunonen ve Puukka, 2014; Holmes, Auinger ve Howard, 2011; Kaya, 2009; 

Kunduracı, 2018; Lundberg ve Thu, 2012; Rady, Samir, Tomerak ve Gaafar, 2014; 

Singh, Devi ve Raman, 2009; Şencan, 2008; Tanrıkulu, 2011; Tatar Çiçek, 2009; 

Tunçel, Dündar, Canbaz ve Pekşen, 2006; Vaaler, Stagg, Parks, Erickson ve Castrucci, 

2010) ele alındığı, emzirme ile tamamlayıcı beslenmenin birlikte incelendiği 

(Delikanlı, 2013; Gümüştakım vd., 2017; İpekçi, 2010; Lange vd., 2013; Mallan, 

Sullivan, Susan ve Daniels, 2016; Ok ve Conk, 2010; Samlı vd., 2006; Şahan, 2008; 

Wasser vd., 2013) araştırmaların ise az sayıda olduğu dikkati çekmektedir. Bu nedenle 

araştırmada 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi 

konusundaki uygulamalarının incelenerek var olan uygulamaların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu 

beslenmesi konusundaki uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Annelerin doğumdan sonra bebeklerine verdikleri ilk besin nedir? Annelerin 

bu besini/besinleri verme nedenleri nelerdir? 

2. Annelerin bebeklerini doğumdan sonra ilk emzirme zamanı nedir? 

3. Annelerin bebeklerini emzirme sıklığı nedir? 

4. Annelerin sütlerine ilişkin yeterlilik algısı nedir? Anneler sütlerinin yeterli 

olmadığını düşünüyorsa bu durumun nedenleri nelerdir? 

5. Annelerin sütünün yeterli olup olmadığını anlamasına ilişkin ölçütleri nelerdir? 

6. Annelerin sütlerini arttırmak için yaptıkları uygulamalar nelerdir? 
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7. Anneler bebeklerini emzirirken bebeklerinin pozisyonuna dikkat etmekte 

midir? Annelerin bebeklerini emzirirken dikkat ettikleri durumlar nelerdir? 

8. Anneler bebeklerini emzirirken meme başı temizliğine dikkat etmekte midir? 

Meme başı temizliğinde nelere dikkat etmektedir? 

9. Anne sütünün bebeğe sağılıp verildiği durumlar nelerdir? 

10. Annelerin bebeklerini halen emzirme durumu nedir? Anneler bebeklerini şuan 

emzirmiyor ise, bebeklerini emzirme süresi ve emzirmeme nedeni nedir? 

11. Annelerin bebeklerini emzirmek istedikleri süre nedir? 

12. Annelerin bebeklerini sadece anne sütüyle besleme süresi nedir? 

13. Annelerin bebeklerine emzik verme durumu nedir? Emzik verme ve vermeme 

nedenleri nelerdir? 

14. Annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri süreçte su verme 

durumları nedir? Annelerin bebeklerine su verme ve vermeme nedenleri 

nelerdir? 

15. Annelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken ek olarak verdikleri 

vitamin/mineral var mıdır? Annelerin bebeklerine verdikleri vitamin/ 

mineraller nelerdir? Vitamin ve minerallerin verilme nedenleri nelerdir? 

16. Annelerin tamamlayıcı beslenmeye başladığı/ başlamayı düşündükleri ay 

kaçıncı aydır? 

17. Annelerin bebeklerine anne sütü dışında başka besin verme nedenleri nelerdir? 

18. Annelerin bebeklerine verdikleri ilk beş tamamlayıcı besin nedir? 

19. Anneler tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara karşı ne tür tedbirler 

almaktadırlar? 

20. Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri nasıl vermektedirler? 

21. Anneler tamamlayıcı besinleri nasıl hazırlamaktadırlar? 

22. Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri gün içinde hangi sıklıkta 

vermektedirler? 

23. Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri vermeye başladıklarında 

bebeklerinin anne sütü alma sıklığında değişiklikler olmakta mıdır? 

24. Annelerin bebeklerine ilk bir yıl içinde vermedikleri besinler nelerdir? 

Annelerin bebeklerine ilk bir yıl içinde vermedikler besinler ve bu besinlerin 

vermeme nedenleri nelerdir? 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Beslenme anne karnından itibaren yaşamın sonlanmasına kadar geçen süreçte 

sağlığın temelini oluşturmakta ve tüm canlıların gereksinimlerinin başında 

gelmektedir. İnsanların sağlıklı ve üretken yaşam sürdürebilmeleri sağlıklı ve dengeli 

beslenmelerine bağlı olup vücut için gerekli olan besin öğelerinden herhangi birinin 

alınmaması, gereğinden az ya da çok alınması durumunda, büyüme ve gelişme 

durmakta ve bireyin sağlığı bozulmaktadır. Vücudun büyüme ve gelişmesi, verimli 

çalışması, dış etkenlere ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesinde sağlığın temelini 

oluşturan yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemli yer tutmaktadır. “Bireyin yaşı, 

cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik ortama göre, vücudun büyümesi, dokularının 

yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin yeterince alınması ve 

vücutta uygun şekilde kullanılması durumu ‘yeterli ve dengeli beslenme’ olarak 

tanımlanır” (Tayar vd., 2017, s.7). Besin öğelerinin vücudun ihtiyacı kadar alınmaması 

durumunda, yeterli enerji oluşmamakta ve vücut dokuları yapılanmadığından “yetersiz 

beslenme” meydana gelmektedir. Bireyin ihtiyacından fazlasını alması durumunda, 

besin öğeleri vücutta yağ olarak biriktiğinden sağlık için zararlı olabilmekte bu 

durumda da “dengesiz beslenme” meydana gelmektedir (Baysal ve Arslan, 2007). 

Yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin vücudu mikroorganizmalara karşı dayanıklı 

olmayıp, bu durum karşısında insanlar çok kolay hasta olabilmekte ve hastalıkları ağır 

seyretmektedir. Yetersiz beslenmenin yaygın olduğu toplumlarda sosyal 

düzensizlikler meydana gelmekte yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda insanın 

çalışma, planlama ve yaratma yeteneği düşmektedir. Ekonomik açıdan gelişmiş 

olmanın ilk şartı, insan gücünü üretimi artırmak için kullanabilmektir. Bu nedenle 

yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, 

isteksiz ve hasta bireyler toplum için bir güç ve kuvvet değil, bir yük olabilmektedir. 

Dengesiz beslenmenin etkilediği grupların başında gelişmekte olan çocuklar, gençler, 

gebe ve emzikli anneler gelmektedir (Tayar vd., 2017). 

Bu açıdan ele alındığında anne sütü tek başına ilk altı ayda D vitamini hariç 

bebeğin bütün gereksinimlerini karşılamakta anne sütünün içeriği bebeğin yaşına, 

fizyolojik durumuna uygun bir değişim göstermektedir. Anne sütü, besin maddelerini 

uygun miktar ve kalitede içermesinin yanı sıra; bebeği enfeksiyonlardan koruyan 

maddeleri içermesi özelliği ile tek fizyolojik bebek besleyicisi olma özelliğini de 
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taşımaktadır. İçeriğinde bulundurduğu lipaz, amilaz enzimleri sayesinde inek sütü ve 

hazır mamalara göre sindirimi daha kolay; her zaman hazır ve temiz olması nedeniyle 

ise, hazırlama ve ısıtma gibi zorlukları da bulunmamaktadır. Anne sütünde bebeğin 

büyümesi açısından önemli olan linoleik asit maddesi inek sütünden sekiz kat daha 

fazla bulunmaktadır. Bunun yanında bebeğini kendi sütü ile besleme anne çocuk 

ilişkisini kuvvetlendirerek bebeğin duygusal doyumunu sağlamaktadır. Anne sütünün 

bebek açısından yararları kadar, anne açısından da pek çok yararları bulunmaktadır. 

Anne doğumdan sonra ne kadar erken emzirmeye başlarsa o kadar kısa sürede uterus 

doğumdan önceki haline dönmekte; emziren anneler daha kolay kilo verebilmekte ve 

böylece anne fiziksel açıdan hamilelikten önceki eski haline daha kolay 

erişebilmektedir. Bu durum toplum açısından ele alındığında ise, toplumda anne sütü 

alan bebek ne kadar çok ise, sağlıklı birey sayısı da o oranda artmaktadır. Bunun 

yanında anne sütü tüketiminin artması hem annenin hem de bebeğin hastalanmasını 

önleyeceği için sağlık harcamalarının azalmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

durum ise, ülke ve aile ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Karaağaoğlu 

ve Eroğlu Samur, 2011; Köksal ve Özel Gökmen, 2008).  

Altıncı aydan itibaren yeterli ve dengeli beslenmenin devam etmesi açısından 

anne sütünün yanına tamamlayıcı besinlerin de ilave edilmesi altıncı aydan sonra anne 

sütü yetersiz kaldığı için oldukça önemlidir. Tamamlayıcı besinlere zamanında ve 

doğru besinlerle başlamak oldukça önemlidir. Bebeğe ilk kez verilecek besinlerin 

haftada bir çeşit olacak şekilde verilmesi, bebeğin yeni besine alışmasına zaman 

tanınması ve herhangi bir alerjik reaksiyon geliştiğinde hangi yiyecekten olduğunun 

belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Ek gıdaların tek öğün olarak ve az 

miktarlarda verilmeye başlanması ve bebeğin durumuna, yaşına göre öğün sayısının 

ve miktarının artırılması oldukça önemlidir. Bunun yanında tüm besinlerin kaşıkla 

verilmesi, bebeğe verilecek besinlerin doğal ve taze olup, konserve, dondurulmuş 

yiyecekler, katkı maddeli hazır besinler bebeğe verilmemesi; aynı zamanda besinlerin 

hijyenik kurallara uygun hazırlanması da bebeğin sağlıklı gelişimi için önem arz 

etmektedir (Akyıldız, 2001; Elmacıoğlu, 2008; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; 

Köksal ve Özel Gökmen, 2008; Tayar vd., 2017). 

Bu açıdan ele alındığında bebeğe anne sütü verilmeden önceki dönemde hem 

dünyada hem de Türkiye’de kültürel birçok geleneksel uygulamanın var olduğu 
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bilinmektedir. Bu tür uygulamalar incelendiğinde; annelerin doğum sonrası 

bebeklerine ilk besin olarak maden suyu, hurma, zemzem suyu, şekerli su verdikleri; 

(Cömert Arslan, 2011; Işık, Akçınar ve Kadıoğlu, 2010; Molu, 2011; Şenol ve 

diğerleri, 2004; Yalçın, 2012) bazı kültürlerde annelerin kolostrumun kirli olduğunu 

düşünerek vermedikleri (Mattson, 2000; Morse, Jehle ve Gamble, 1990) belirlenmiştir. 

Doğumdan iki yaşına kadar süren dönem, çocuklarda büyümenin ve 

gelişmenin en hızlı olduğu yaşama sağlıklı başlangıç için en kritik dönemdir. Bu 

dönemde bebek beslenmesine dikkat edilmesi gerekmekte, bebeğin beslenmesine 

dikkat edilmemesi durumunda, büyüme gerilikleri, vitamin, mineral eksiklikleri ve 

ishal gibi hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu dönemde oluşan hastalıklara bağlı 

gelişim gerilikleri düzeltilmesi zor olduğu için ileriki zamanlarda bireyin gelişimi 

olumsuz yönde etkilenmektedir (Gülerman, 2014). Bebek beslenmesinde birincil 

sorumlu kişinin anne olmasından dolayı bu konuda bilgili olmaları bebeklerin sağlıklı 

bireyler olarak yetişmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle bu araştırma ile 0- 24 

aylık bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki 

uygulamalarının ve bu uygulamalardaki farklılıkların ortaya konulması bakımından 

önem taşımaktadır. Ayrıca bu araştırmanın annelerin bebek beslenmesi ve anne sütü 

hakkında bilgilendirilmesine yönelik hazırlanacak olan eğitim programlarının temelini 

oluşturması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.  

  



 

 

11 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma;   

1. Konya il ve ilçelerinde farklı yerleşim birimlerinde yaşayan (köy- ilçe- şehir 

merkezi) 0- 24 ay arası çocuğu olan annelerden elde edilen veriler ile, 

2. Ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklarla,  

3. Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki uygulamalarını 

belirlemeye yönelik hazırlanmış olan nitel sorulardan elde edilen verilerle 

sınırlıdır.  

1.5.Tanımlar 

Beslenme: “İnsanın, büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması 

için gerekli olan öğeleri alıp vücudunda kullanılabilmesidir” (Baysal ve Arslan, 2007, 

s.9). 

Yeterli Beslenme ve Dengeli Beslenme: “Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve 

çalışması için gerekli olan besin öğelerinin herbirinin yeterli miktarda alınması ve 

vücutta uygun şekilde kullanılması durumu ‘yeterli ve dengeli beslenme’ deyimi ile 

açıklanır” (Baysal ve Arslan, 2007, s.10). 

Anne Sütü: ‘Yeni doğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, 

enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir 

besindir’ (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011, s.52). 

Ağız (Kolostrum): Doğumdan sonra ilk 4- 5 gün içinde salgılanan süt “ağız” veya 

“kolostrum” olarak adlandırılmaktadır (Aydın ve Haktan, 1993). 

Geçiş Sütü: Kolostrumdan sonra beşinci ve on beşinci günler arasında salgılanan süt 

“geçiş sütü” olarak tanımlanmaktadır (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011). 

Matüre Süt (Olgun Süt): Geçiş sütünden ve 15. Günden sonra salgılanan süt “matüre 

süt” olarak tanımlanmaktadır (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011). 

Tamamlayıcı Besin(Ek Gıda): Anne sütüne ek olarak bebeğe verilen mamalar ve 

diğer sıvı ve katı gıdalar tamamlayıcı besin(ek gıda) olarak adlandırılmaktadır 

(Çankırılı ve Aydın, 2014). 

Bebeklik Dönemi: Doğumdan iki yaşın sonuna kadar devam eden dönemdir (Mesleki 

Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), 2009). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL VE KAVRAMSAL TEMELİ 

Bu bölümde araştırmanın kuramsal ve kavramsal temelini oluşturan anne sütü 

ve süt çocuğu beslenmesi konuları ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmiştir ve söz 

konusu konularla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

2.1. Beslenmenin Tanımı ve Önemi 

Beslenme, bireylerin büyüme ve gelişmelerinde, kaliteli bir yaşam 

sürdürmelerinde ve bireyleri hastalıklardan korumada temel bir ihtiyaç olup; anne 

karnından yaşlılığa kadar insan hayatının her döneminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu açıdan ele alındığında hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve yaşam kalitesinin 

artırılmasında yeterli ve dengeli beslenme kavramı oldukça önemli yer tutmaktadır 

(Arlı vd., 2017). 

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme, bireyler ve bireylerin oluşturduğu 

toplumların sağlığı için temel ihtiyaçların başında gelmektedir. Beslenmenin insan 

sağlığı ve yaşamındaki önemi gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. Bireylerin 

yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, doğru beslenme alışkanlıkları kazanması, 

toplumda beslenmeye bağlı sorunların azalmasında oldukça etkilidir. Bu açıdan ele 

alındığında beslenme, sağlık problemlerinin en aza indirilmesinde rol oynayan 

koruyucu etmenlerden biridir (Tayar vd., 2017). 

“Beslenme, insanın büyüme, gelişme sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 

yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda 

kullanmasıdır” (Baysal ve Arslan, 2007: 9). Bu öğelerin herhangi birinin alınmaması, 

gereğinden çok ya da az alınması durumlarında, büyüme ve gelişme olumsuz yönde 

etkilenmekte ve sağlık problemleri yaşanabilmektedir (Baysal ve Arslan, 2007). 

Yetersiz ve dengesiz beslenme; toplumun her kesimindeki bireyler için önemli 

olmakla birlikte, bu konudaki sorunlar en fazla gebelik ve emziklilik, sıfır altı yaş 

çocukları, okul çağı çocukları, ergenlik dönemi, doğuştan veya metabolizma 

hastalıkları gibi özel durumu olan çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkili olmaktadır (Arlı 

vd., 2017; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Tayar vd., 2017).  
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Gebelik dönemi, insan hayatında beslenmenin en önemli olduğu dönemlerden 

biri olup, gebelik dönemindeki beslenme şekli; anne ve doğacak bebeğin sağlığını 

önemli derecede etkilemektedir. Bu süreçte fazla beslenme ve yetersiz beslenme anne 

ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bu süreçte fetüs, anneden 

aldığı besinlerle beslenip büyüdüğü için annenin aldığı yiyeceklere fetüsün ihtiyacı da 

eklenmekte; yeterince beslenemeyen anne adayı fetüs için kendi dokularını kullanmak 

zorunda kalmaktadır. Bu nedenle gebelik döneminde beslenme; dünyaya gözlerini 

açacak bireyin yaşam kalitesini, sağlığını, zihin ve beden performansını hayatı 

boyunca etkilemekte; annenin ise, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesine yardımcı 

olup, doğum sonrası süreçte annenin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek durumları 

(şişmanlık, kemik erimesi, anemi, diş kayıpları gibi) en aza indirmektedir 

(Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Tayar vd., 2017). 

 Emziklilik döneminde ise, bebeğini emziren annenin sütünün sağladığı enerji, 

annenin yediklerinden ve gebelikte depo ettiklerinden gelmektedir. Süt veren annenin 

bu süreçte kendi vücudundaki besin öğesi depolarını dengede tutması ve salgıladığı 

sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri yeterince alması oldukça 

önemlidir. Aksi takdirde bu ihtiyaç kendi vücudundan harcanmaktadır. Bu durum ise, 

annenin sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt üretimine neden olmaktadır. Emziren 

annenin enerji, protein ve kalsiyumdan zengin beslenmesi gerekmekte olup, aynı 

şekilde bu dönemde su ihtiyacı da önemli hale gelmektedir (Karaağaoğlu ve Eroğlu 

Samur, 2011; Mocan, 2016; Tayar vd., 2017). 

Doğumla başlayan ve bir yaşına kadar devam eden süt çocukluğu dönemi, 

büyümenin çok hızlı olduğu, bağırsak mikrobiyotasının yetişkin seviyesine ulaştığı ve 

yeme alışkanlığının geliştiği bir dönem olması nedeniyle çok kritik bir dönemlerden 

biri olup; bu dönemde besin ihtiyacı oranı oldukça yüksektir. Süt çocukluğu 

döneminde, doğru beslenme çocukların sağlıklı olmaları, büyümeleri ve gelişmeleri 

açısından son derece önemli olup, yetersiz beslenme sonucu hastalıklar artmakta; 

özellikle beş yaş altı dönemde görülen ölümlerin 1/3’ü yetersiz beslenmeden 

kaynaklanmaktadır. Süt çocuğu, ideal olarak biri diğerini takip eden süreleri ve 

özellikleri çocuğun büyüme ve fizyolojisine uygun olan üç beslenme döneminden 

geçmektedir. Bunlar; tek başına anne sütü ile beslenme, anne sütü ve ekgıdalarla 

beslenme, yetişkin gıdaları ile beslenme dönemleridir. Yeni doğan bebeğin gelişiminin 
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normal olması, yeterli ve dengeli besleniyor anlamına gelmektedir. Anne sütü altı ayda 

doğum ağırlığının iki katını aşmış bir bebek için yeterli olmamaya başlayıp, ayrıca çok 

uzun süre sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde memeye bağlanma, kaşıkla yemek 

istememe, farklı besinlerin tadına ve kıvamına alışamama gibi sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Farklı besinleri almak istemediğinde bebeğin büyüme ve gelişmesi 

yavaşlamakta, hatta zamanla büyüme durmaktadır. Bu yüzden altı ay ve bir yaş arası 

anne sütünden diğer besinlere geçiş dönemi olup, bunu da yavaş yavaş yapmak 

gerekmektedir. Bir yaş sonrasında çocuk artık kendi başına yemek yiyebilmekte; 

yediği besinleri kolayca çiğneyip, yutabilmektedir. Bu dönemde çocuğun 

beslenmesinde; süt, süt ürünleri, et, yumurta, balık, tavuk, meyveler, sebzeler ve 

tahıllar yer almaktadır. Çocuklara beslenme aralarında şeker, çikolata gibi abur cubur 

besinleri vererek öğün sırasında iştahının kaçmasına izin verilmemesi, yemek 

saatlerinin düzenli olması ve anne sütüne iki yaşına kadar devam edilmesi 

gerekmektedir (Baysal ve Arslan, 2007; Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 

2011; Tayar vd., 2017;United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF), 2015; World Health Organization (WHO), 2013). 

Okul çağı dönemi ise, büyümenin hızlı olduğu ve yaşam süresince devam 

edecek davranışların yerleştiği bir dönem olduğu için bu dönemde, büyümeye bağlı 

olarak çocuğun besin ihtiyacında artış meydana gelmektedir. Yetersiz ve dengesiz 

beslenen çocuk; hastalıklara karşı dirençsiz, sık sık hastalanan, hastalığı ağır seyreden 

bunlara bağlı olarak okula devamsızlık nedeniyle okul başarısı düşen çocuk haline 

gelmekte bu durum kısır bir döngüye dönüşebilmektedir. Çocuğun; okul dönemindeki 

beslenme alışkanlıkları; arkadaş çevresi, reklamlar, okul yönetiminin beslenme 

konusundaki davranışlarından etkilenmektedir. Okul çocuklarının beslenmesinde ana 

ilke, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak, aile dışında zararlı etkilerden ve 

alışkanlıklardan korumak, doğru alışkanlıkları pekiştirmek, yeni alışkanlıklar 

kazandırmak ve beslenme konusunda doğru bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır 

(Baysal ve Arslan, 2007; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Tayar vd., 2017). 

Ergenlik dönemi bebeklik döneminden sonra gelişimin en hızlı olduğu dönem 

olması nedeniyle bu dönemde besin ihtiyacı artmakta; ergenlik döneminde, bireyin 

cinsiyetine bakılmaksızın süt ve ürünleri, et, yumurta, kurubaklagiller, sebze ve meyve 
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grubundan yeterince alınması gerekmektedir (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; 

Tayar vd., 2017). 

Yaşlılık döneminde ise, kalp- damar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, 

böbrek hastalıkları, şişmanlık ve peklik gibi birçok hastalık ortaya çıkmakta; bu 

hastalıklarda diyet tedavileri ve yaklaşımları yaşlı beslenmesinde önem 

kazanmaktadır. Yetersiz beslenme, kronik hastalıkların görülme sıklığını ve bu 

hastalıklara bağlı ölümleri artırmaktadır. Normal şartlarda, yaşlanma sürecinin doğal 

bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sağlık sorununa, beslenme gereksinimlerinin 

uygun planlanması ve düzenli fiziksel aktivite yapılması gibi koruyucu önlemlerle 

uyum sağlanmaktadır. Fakat yaşla birlikte görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, kalp- 

damar hastalıkları, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların varlığında 

bu hastalıklara özel diyetlerin hazırlanıp, uygulanması gerekmektedir (Karaağaoğlu ve 

Eroğlu Samur, 2011; Tayar vd., 2017). 

2.1.1. 0- 2 Yaş Çocuğunun Beslenmesi 

Doğumdan iki yaşına kadar süren dönem, çocuklarda büyümenin ve 

gelişmenin en hızlı olduğu yaşama sağlıklı bir başlangıç yapılabilmesi açısından en 

kritik dönemlerden biridir. Bu dönemde bebek beslenmesine dikkat edilmesi 

gerekmekte, bebeğin beslenmesine dikkat edilmemesi durumunda, büyüme gerilikleri, 

vitamin, mineral eksiklikleri ve ishal gibi hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu 

dönemde oluşan hastalıklara bağlı gelişim gerilikleri düzeltilmesi zor olduğu için 

ileriki zamanlarda bireyin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir (Gülerman, 2014). 

Bu dönemde bebeğe verilecek besinlerin onun sindirim sistemi özelliğine uygun 

olması oldukça önemlidir. Çünkü yenidoğan bebeğin ağzı, ilk dört ayda sadece emme 

ve yutma işlevini görmekte olup bu süreçte bebeğin henüz besini çiğneme ya da ağızda 

çevirebilme yeteneği gelişmemiştir. İlk dört ayda emme ile yutulan besinler, doğrudan 

mideye gitmekte, bu nedenle de bebeğe verilecek besinlerin sıvı olması gerekmektedir. 

Süt özellikle anne sütü temel besin olup, kolayca yutulduğu gibi çocuğun büyümesi, 

gelişmesini sağlayan enerji, protein, çeşitli vitamin ve mineralleri de içermekte, 

çevreden gelen zararlı etkilerden bebeği korumaktadır. Dördüncü aydan önce verilen 

ek besinlerin sindirimi için bebeğin sindirim sistemi yeterli olgunluğa ulaşmadığı, 

ayrıca bu dönemde bebeğin bağışıklık sistemi de yeterince gelişmediği için, ek 

gıdalarla çeşitli mikroorganizmalar vücuda girmekte ve yeni doğanın hastalanmasına 
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neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ek gıdaya erken dönemlerde başlanmaması 

gerekmektedir. Anne sütü tek başına ilk 4-6 ayda bebeğin tüm besin öğesi ihtiyacını 

karşılamakta olup, bu aylardan sonra anne sütünün yanında bebeğe başka besinlerden 

yavaş yavaş verilerek alışması sağlanmalıdır. Ek besinlerin çocuğun bulunduğu ayın 

sindirim sistemi özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun olması gerekmektedir. Bu dönemde 

ek besinlerin tek tek verilerek besinlere karşı herhangi bir alerjik reaksiyon olup 

olmadığının belirlenmesi de son derece önemlidir. Bu süreçte bebeğin besini aldıktan 

sonra alerji belirtisi göstermesi durumunda besinin kesilip, 15-20 gün sonra tekrar 

verilmesi önerilmektedir. Bebeğe verilecek yeni besinin bebeğin aç iken verilmesi, bu 

süreçte temizlik koşullarına özen gösterilmesi gerekmektedir (Balcı, 2011; Baysal ve 

Arslan, 2007; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; UNİCEF, 2015; WHO, 2013).  

Süt çocukluğu döneminde üç tür beslenme şekli bulunmakta olup bunlar; 

doğal, yapay ve karışık beslenmedir (Çankırılı ve Aydın, 2014). 

Doğal beslenme, anne sütünün doğumdan hemen sonra mümkün olan en kısa 

sürede verilmeye başlanarak, ilk altı ay sadece anne sütünün verilmesi, altıncı aydan 

sonra ise uygun ek besinlerle birlikte anne sütünün iki yaşına kadar verilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Gökçay, 2014). İlk altı aylık süreçte bebeğe sadece anne sütü 

verilmesi, su dâhil başka herhangi bir gıda verilmemesi gerekmektedir. Anne sütü 

kolay sindirilebilir ve bebeği enfeksiyonlardan koruyabilir özelliği nedeniyle ilk altı 

aylık dönemde bebeğin tüm ihtiyacını karşılamaktadır (Çankırılı ve Aydın, 2014; 

Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Mocan, 2016). 

Yapay beslenme, bebeğe ilk altı aylık dönemde hiç anne sütü verilmemesi 

mama, inek sütü ve diğer tamamlayıcı besinlerin verilmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Çankırılı ve Aydın, 2014). Çeşitli nedenlerle (örneğin; hastalık, anne sütünün 

olmadığı ya da sosyal görevler) bebeğe anne sütü verilemediği durumlarda, bebeğin 

beslenmesinde inek sütü ve süt tozlarından yararlanılmaktadır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus bebeğe verilecek inek sütünün bileşiminin anne 

sütüne göre ayarlanması olup, aksi durumda inek sütü verilen bebeklerde kabızlık 

oluşabilmektedir. Bu amaçla, yaklaşık altıncı aya kadar sütün yaklaşık 1/1 oranında 

sulandırılarak, içerisine biraz laktoz (ya da çay şekeri) ilave edilerek verilmesi 

gerekmektedir. İnek sütünde bulunabilen bazı mikroorganizmalar, sütün yeterince 

pastörize edilmediği durumlarda, bebekte hastalıklara (örneğin; ishal) yol 
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açabilmektedir (Atasever ve Adıgüzel, 2004). Ayrıca yapay beslenme durumunda, 

bebekte daha çok ishal ve solunum yolu hastalığı ortaya çıkmakta, anne daha erken 

hamile kalabilmekte, daha yüksek ölüm olasılığı ve inatçı ishal riski bulunmakta, 

bebekte malnütrisyon, A vitamini eksikliği görülebilmekte, bazı kronik hastalıklarda 

artma riski olmakta, bebeğin ileride zekâ testi puanı düşük olabilmekte, şişmanlık 

görülebilmekte, annede kansızlık, over ve meme kanseri riski bulunmaktadır (TC 

Sağlık Bakanlığı, 2015). 2010 yılında gerçekleştirilen Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması raporuna göre Türkiye genelinde bebeklerin %19.5’inin inek sütü, 

%84.5’inin formul mama ile beslendiği belirlenmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014). 

Karışık beslenme ise, bebeğin ilk altı aylık dönemde anne sütü ile birlikte 

mama ve ek gıdalarla beslenmesi olarak tanımlanmaktadır (Çankırılı ve Aydın, 2014). 

Anne sütünün yeterli gelmediği durumlarda bebeğe formül mamalar verilebilmekte; 

bu mamalar içerik olarak anne sütü bileşimine en yakın mamalar olarak 

nitelendirilmektedir. Formül mamanın bulunamadığı zamanlar da ise, bebeğe inek sütü 

verilebilmekte; ancak bu durumda inek sütünün su ile karıştırılarak verilmesine dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Gökçay, 2014; Mocan, 2016). 

2.1.2. Anne Sütü- Anne Sütünün Yapısı ve Özellikleri  

Anne sütü, yeni doğan bebeğin, büyüme ve gelişimi için gerekli olan bütün 

besin öğelerini içerisinde bulunduran, bebeğe sıvı ve enerji sağlayan, sindirimi kolay 

ve biyo yararlılığı oldukça yüksek doğal bir besin öğesi olarak tanımlanmaktadır 

(Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011). Anne sütü en önemli doğal besin öğelerinden 

biri olup, çocuk için besleyici, yan etkisi olmayan ekonomik, özel bir işlem 

gerektirmeden hazırlanan, temiz, sindirimi kolay, ideal bir besindir. Bunun yanında 

doğal bir bağışıklama yoludur. Bebeğin gereksinimine göre annenin süt miktarı ve 

yapısı değişiklik göstermekte olup, prematüre doğan bebeklerin annelerinin süt yapısı 

buna örnek olarak gösterilebilmektedir (Giray, 2004; Mocan, 2016). Preterm doğum 

yapan (miadından önce doğum) annelerin sütleri, full-term doğum yapan annelerin 

(normal süresini tamamlamış gebelik, miadında gebelik) sütlerine kıyasla daha yoğun 

protein, yağ, enerji, sodyum, klorür, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum 

içermekte; ilerleyen haftalarda ise, preterm anne sütüyle term anne sütü içerik 

bakımından aynı olmaktadır (Kültürsay vd., 2014). Bunun yanında doğumdan sonra 
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ilk dört beş gün gelen halk arasında ağız olarak adlandırılan kolostrum; koyu kıvamlı 

ve sarımsı renkte olup, bebeğin büyüme ve gelişimi için oldukça önemlidir. 

Kolostrum, bebeğin ilk aşısı olarak nitelendirilmektedir. İlk günlerde az miktarda 

salgılanan kolostrum bebek için yeterli olup, bileşim özellikleri yeni doğan bebeğin 

ilk günlerdeki ihtiyaçları açısından son derece önemlidir. Kolostrumun yapısı 

değişerek kolostrumdan sonra beşinci- on beşinci günler arasında geçiş sütü 

salgılanmakta, geçiş sütünde immünogobulin ve proteinler azalırken laktoz, yağ, 

kalori yönünden artma meydana gelmektedir. Vitamin içeriği yönünden ise, olgun 

(matüre) süte benzemektedir. Geçiş sütünden sonraki süreçte ise, anne sütünün son 

aşaması olarak nitelendirilen on beşinci günden sonra çocuk sütten kesilinceye kadar 

ki süreçte, olgun (matüre) süt salgılanmaktadır. Kolostrum yapısında olgun (matüre) 

süte kıyasla daha fazla enfeksiyon önleyici öğeler bulundurduğu için ilk birkaç gün 

bebeği hastalıklara karşı koruma altına almakta; bunun yanında olgun süte kıyasla 

daha fazla protein, A, D ve B12 vitaminleri, sodyum ve çinko içermektedir. Fakat yağ 

ve laktoz içeriği, olgun süte göre daha az olup, bağırsaktaki biluribini atarak sarılığı 

önlemekte, bebeğin sindirim sistemini düzenlemede etkin rol aldığı için bebeğin 

mekonyumunu (bebeğin ilk dışkısı) daha kolay çıkarmasını sağlamaktadır. Bunun 

yanında olgun (matüre) sütün % 87’si su olup, bu nedenle uzmanlar, bebeğe ilk altı ay 

su dahi verilmesine gerek olmadığını belirtmektedirler. Anne sütünün bileşimi 

emzirmenin başlangıcından sonuna doğru farklılık göstermekte, emzirmenin 

başlangıcında karbonhidrat, vitamin, protein ve sudan zengin olan ön süt, emzirmenin 

sonuna doğru yağdan zengin son süt özelliğini kazanmaktadır. Anne sütü içerik 

bakımından bebeği enfeksiyonlara karşı korumakta olup, bebeği sadece çocukluk 

dönemindeki hastalıklardan değil ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek kanser ve kronik 

rahatsızlıklardan da korumaktadır (Bayarer, Karagözlü ve Akbulut, 2006; Giray, 2004; 

Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011).  

2.1.3. Anne Sütündeki Besin Öğeleri 

2.1.3.1. Karbonhidratlar 

Anne sütündeki karbonhidratların çoğunu laktozlar oluşturmakta olup, bu 

durum kolay ve yavaş sindirimi sağlamakta; bu yüzden bebeğin kan şekerinin 

düzenlenmesinde etkin rol almaktadır. Bunun yanında kalsiyum ve magnezyum gibi 
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bazı minerallerin emilimini laktoz artırmakta; anne sütünde yer alan laktoz annenin 

diyetinden etkilenmemektedir. Laktoz anne sütünde inek sütüne oranla yüksek 

düzeyde bulunmaktadır. Laktoz sentezi için glukoz ve galaktozdan elde edilen üridin 

difosfat galaktoza gereksinim olup; sentez golgi aparatında laktoz sentetaz enzimi 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu enzimin galaktozil transferaz ve anne sütünün 

temel bileşenlerinden olan alfa-laktalbumin olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. 

Anne sütünün büyük bir bölümü su olduğundan (>%80), osmotik etkisiyle su 

çekilmesine neden olan laktozun süt yapımında büyük etkisi bulunmaktadır. Anne 

sütündeki laktoz oranı ne kadar yüksek olursa monovalan iyonlarının oranı o oranda 

düşük olmakta, düşük oranda bulunan monovalan iyon böbreklerin solid yük kaldırma 

kapasitesi sınırlı olan yenidoğan fizyolojisi ile de uyum sağlamaktadır. Yağlarla 

bileşik yapan galaktoz kısmı ise, bebeğin beyin gelişimini olumlu etkilemekte, bunun 

yanında laktoz bağırsaktaki yararlı olan mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayarak, 

bağırsak enfeksiyonlarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Alerji yatkınlığını da 

alerjen proteinleri kontrol ederek önlemekte; bu sayede bebeğin bağışıklık sisteminin 

gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Nükleotid şekerler, glikolipidler, 

glikoproteinler ve oligosakkaritler anne sütünde bulunan diğer şekerlerdir 

(Karaaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Kültürsay vd., 2014; Mocan, 2016). 

2.1.3.2. Lipitler (Yağlar) 

Yenidoğan bebeklerin başlıca enerji kaynağı yağlardan oluşmakta olup, 

bebeklerin anne sütünden aldıkları enerjinin % 40- 50’ si yağlardan sağlanmaktadır. 

Yağlar anne sütünde inek sütüne oranla daha yüksektir ve küçük çaplı yağ globülleri 

halinde bulunmaktadır. Yağlar, hücre yapısına girerek bebeğe sütteki bazı 

vitaminlerin, hormonların taşınmasını sağlamaktadır. Anne sütü içeriğindeki yağ 

oranı, emzirme sürecinde değişiklik göstermektedir. Kolostrumda yağ oranı % 2 gr. 

iken, geçiş sütünde bu oran; % 2,5- 3 gramdır. Matüre süt olarak nitelendirilen 

onbeşinci günden sonra salgılanan sütte ise bu oran; % 3,5- 4,5 grama ulaşmaktadır. 

Bunun yanında anne sütündeki yağ oranı sabahları daha düşük düzeyde olup, 

emzirmenin son dönemlerinde yağ oranı artmaktadır. Bu nedenle bebek tokluk hissine 

ulaştığı zaman memeyi bırakmakta; bu durum ise, bebeklerdeki şişmanlık riskini 

azaltmaktadır. Bunun yanında doymamış yağ asitleri anne sütünde bol miktarda 

bulunarak gözdeki retina fonksiyonlarında, sinir sistemi ve beyin gelişiminde önemli 
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etki oluşturmaktadır. Yağ molekülleri küçük olmalarından dolayı emilimleri daha 

kolay olmaktadır. Anne sütünün içeriğinde % 98 oranında trigliserid yer almakta; 

bunların içinde en yoğun bulunanları ise; oleik asitler ve palmitik asitlerdir. Aynı 

zamanda bu yağlar hücre ve miyelinizasyon çoğalmasının normal olmasına da katkı 

sağlamaktadır. Anne sütünde erken laktasyon döneminde fosfolipit ve kolesterol 

içeriği yüksek olup, bu durumun lipit enzim sisteminin erken etkinleşmesi ve ileride 

gelişebilecek hiperlipidemi (yüksek yağ oranı) ve aterosklerozun (damar sertleşmesi) 

önlenmesinde etkili olabileceği öne sürülmektedir (Gür, 2007; Karaaağaoğlu ve 

Eroğlu Samur, 2011; Mocan, 2016). 

2.1.3.3. Proteinler 

 Anne sütünde kazein ve whey proteinler bulunmakta olup, whey proteinin 

biyolojik değeri yüksek olmasından dolayı kazeinden oranı daha fazladır. Bu orandan 

dolayı inek sütünde yer alan aminoasitlerin dağılımı ile anne sütündeki aminoasitlerin 

dağılımı farklılık göstermektedir. Anne sütünde whey proteinlerinin en önemli 

bileşenleri α-laktalbümin, laktoferrin, lizozim, immünoglobulinler ve serum 

albüminidir. Sistin/metionin oranı yüksek olup, bu durum metionini sistine dönüştüren 

enzimleri immatür olan yenidoğan için çok yararlıdır. Anne sütünde taurin, sistin ve 

glutamik asit oranı daha fazla iken; fenilalanin ve tirozin oranı daha azdır. Anne 

sütündeki protein oranı kolostrumda; % 2.2 g/dl iken, matüre sütte bu oran; % 1.1 g/dl 

kadardır. Anne sütündeki protein içeriği inek sütüne oranla düşük ancak biyolojik 

değeri yüksek olup, bebeğin ilk altı ay protein gereksinimini karşılamaktadır. Bunun 

yanında inek sütünde yer alan beta laktoglobülin olarak adlandırılan alerjen kısım anne 

sütündeki proteinde yer almamaktadır. Anne sütündeki aminoasitler daha fazla olup, 

anne sütünde yüksek oranda bulunan taurin retina harabiyetini önlediği gibi, hücre 

zarındaki bütünlüğü sağlamada da etkin rol almaktadır. Aynı zamanda laktoferrin 

demir bağlayıcı özelliği ile bebeği sindirim sistemi enfeksiyonlardan korumakta; anne 

sütündeki demirin biyoyararlılığını da artırmaktadır (Giray, 2004; Karaaağaoğlu ve 

Eroğlu Samur, 2011; Mocan, 2016). 

2.1.3.4. Mineraller 

Anne sütünün mineral içeriği annenin diyeti ile büyük değişim göstermeyip, 

annenin mineral depoları kullanılarak bu düzenleme sağlanmaktadır. Anne sütünde yer 
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alan mineral miktarı düşük olmasına karşın vücutta kullanım oranı oldukça yüksektir. 

Kalsiyumun emilimi anne sütünde %55 oranında iken, inek sütünde bu oran; %38 

oranındadır. Anne sütündeki kalsiyum miktarı inek sütünden düşük olmasına rağmen, 

fosfordan iki kat daha fazla ve emiliminin kolay olmasından dolayı kemik 

mineralizasyon için oldukça uygun bir besindir. Anne sütündeki sodyum miktarı 

potasyumdan düşük olup; bu durum, yenidoğan bebeğin böbrek fonksiyonları için 

uygun olan bir durumdur. Anne sütünün içeriğindeki demir düzeyi düşük olmasına 

karşın emilimi ve biyoyararlılığı yüksek olup, bu nedenle ilk altı ay bebeklerde demir 

eksikliği görülmemektedir. Ayrıca kolostrumda çinko daha fazla bulunmaktadır 

(Karaaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011;Mocan, 2016). 

2.1.3.5. Vitaminler 

Anne sütündeki vitamin miktarı, annenin vitamin alımı ve beslenme 

durumundan etkilenmektedir. Annenin vitamin alımı yetersiz ise, sütündeki vitamin 

düzeyi de düşük olmakta ve annenin vitamin desteği alması gerekmektedir. Anne 

sütünde bulunan suda eriyen vitamin konsantrasyonları annenin diyeti, özellikle de 

yakın zamandaki beslenme şekli ile yakından ilgilidir. Buna karşılık yağda eriyen 

vitamin konsantrasyonları hem geçmişteki diyetin bir göstergesi olarak vücut 

depolarını, hem de son zamanlardaki diyet özelliklerini yansıtmaktadır. Anne 

sütündeki vitaminler bebek için yeterli olup, D ve K vitaminleri açısından yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle D vitamini takviyesinin bebek 15- 20 günlük iken başlanarak 

bir yaşına kadar yapılması önerilmekte; eğer bebek yeterince güneş ışınlarından 

faydalanırsa D vitamini takviyesine gerek kalmamaktadır. D vitamini eksikliğinde 

raşitizm hastalığı görülebilmektedir. K vitamini ise, doğumda bir mg olmak üzere 

bebeklere verilmekte, daha sonraki süreçte bağırsak bakterilerinin sentezlediği K 

vitamini yeterli gelmektedir. Bunun yanında C ve B grubu vitaminler annenin 

beslenmesiyle ilgili olup, annenin hem geçmişteki hem de yakın zamanlardaki 

beslenme özellikleri yağda eriyen vitaminleri (A, D, E, K) de etkilemektedir 

(Karaaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; ; Kültürsay vd., 2014; Mocan, 2016). 

2.1.3.6. Anne Sütünün İmmünolojik Özellikleri 

 Yenidoğan bebek, olgunlaşmamış bir bağışıklık (immün) sistemi ile dünyaya 

gelmekte; bu nedenle, anne sütü bebeğin bağışıklık (immün) sisteminin gelişmesi için 
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gerekli desteği sağlamakta ve anne sütünün içeriğinde bağışıklık (immün) sisteminin 

gelişmesini destekleyecek geniş anti-infektif özellikler yer almaktadır. Bu nedenle 

anne sütünün en önemli özelliği; bebeği enfeksiyonlardan korumasıdır. Yenidoğan 

bebeğin bağışıklık sistemi zayıf olmasına rağmen, anne sütündeki bazı proteinler, 

enfeksiyon önleyici maddeler içerdiği için bebek anne sütünü yeterli miktarda aldığı 

zaman enfeksiyonlardan böylelikle de hastalıklardan korunabilmektedir (Mocan, 

2016). Anne sütünde yer alan “sitokin” adı verilen maddeler bağırsaktaki 

enfeksiyonları kontrol altına alarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte; bu durum ise, 

virüslerin bağırsaklara yapışmasını önlemektedir. Bu grup maddelerden bir kısmı 

enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip iken, diğer kısım ise, inflamasyon 

denilen iltihaplanmayı azaltan bir özelliğe sahiptir. Anne sütünde yer alan bazı 

moleküller (defansinler ve immunoglobulinler) bebeği enfeksiyona karşı korumakta, 

bunun yanında anne sütünde inek sütüne oranla daha fazla bulunan oligosakkaritler de 

bebeğin çeşitli enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu 

enfeksiyonlardan biri idrar yolu enfeksiyonları iken, diğeri ise, koleradır. Anne 

sütündeki immünoglobulinler; şigella, salmonella, kolera, rotavirüs, poliovirüs ve 

diğer mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonları önlemektedir. Anne sütü bu 

özellikleri ile bebeği sepsis, bakteriyemi, menenjit, solunum yolları enfeksiyonları, 

gastroenteritler, üriner sistem enfeksiyonları, akut otitismedia oluşmasını 

önlemektedir. Bunun yanı sıra Tip 1 Diabetes Mellitus, Lenfoma, Crohn hastalığı, 

Çölyak hastalığı ve atopik hastalıkların meydana gelme olasılığını azaltmakta, anne 

sütünde yer alan asetilhidrolaz enzimi bebekleri ölümcül ve ağır seyreden bağırsak 

enfeksiyonundan korumaktadır (Goldman ve Armond, 1993; Kumar, Goel, Mittal ve 

Misra, 2006; Kültürsay vd., 2014; Mocan, 2016). 

2.1.3.7. Anne Sütü Ve Mikrobiyota 

 Mikrobiyota kavramı; belirgin bir ekolojik yer veya çevre içerisinde bulunan 

mikroorganizmalar topluluğu olarak tanımlanmakta olup, insan mikrobiyotası başta 

bakteriler olmak üzere, virüsler, mantarlar ve birçok ökaryotik mikroorganizmalardan 

oluşmaktadır. Mikrobiom kelimesi genellikle mikrobiyota kelimesi yerine 

kullanılmakta; mikrobiom belirli bir yerde yaşayan mikrobiyotanın çevre ile olan 

ilişkisini ve genetik havuzunu ifade etmektedir (Altındiş ve Yılmaz, 2017; Rautava, 

2016).  
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İnsanda sindirim sistemi mikrobiyotası, doğumdan hemen sonra şekillenmeye 

başlamakta, doğum şekli, beslenme ve çevresel faktörler gibi birçok faktöre bağlı 

olarak da şekillenmeye devam etmektedir. Doğumdan sonra bebeğin bağırsaklarında 

“escherichia coli” ve “streptococcus” üreyen ilk bakteri türleridir. Doğumdan sonra 

bebeğin bağırsaklarında erken dönemde bakteri üremesi ve mikrobiyotanın 

şekillenmesinde, bebeğin beslenmesi(anne sütü, formül mama), bebekte antibiyotik 

kullanımı ve temiz çevre şartları oldukça etkili olmaktadır. Anne sütü temel olarak, 

bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan protein, karbonhidrat, vitaminler, 

yağlar, su ve mineralleri içermekte; bunun yanında bebeğin sağlığı için gerekli olan 

çeşitli biyoaktif bileşenleri de içeriğinde barındırmaktadır (Bode vd., 2014). Bu en 

önemli bileşenlerden biri olan anne sütü mikrobiyotası; pek çok farklı 

mikroorganizmadan oluşmaktadır (Fernández vd., 2013). Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda anne sütünün 200’den fazla bakteri filotipiye sahip olduğu saptanmış 

(Jost, Lacroix, Braegger and Chassard, 2013) olup, anne sütü mikrobiyotasında 

bulunan “bifido” bakterilerinin bebeği anne sütü sarılığından koruduğu belirlenmiştir 

(Tuzun, Kumral, Duman ve Özkan, 2013; Wall vd., 2009).  

Bebeklerde sağlıklı mikrobiyota gelişiminin olabilmesi için annenin 

mikrobiyotasının sağlıklı olması gerekmektedir. Anne sütü, prebiyotikler ve 

probiyotikleri bir arada içeren bir besin (Coppa, Bruni, Morelli, Soldi and Gabrielli, 

2004) olup, anne sütünde bulunan oligosakkaritler, lizozomlar, laktoferrin, antikorlar 

ve sitokinlerin bağırsaktaki Bifido bacterium sayısının artırdığı bilinmektedir (Ballard 

and Morrow, 2013). Sadece anne sütü alan bebeklerin bağırsaklarındaki bakteri 

düzeylerinin formül mama ile beslenen bebeklere kıyasla daha düşük olduğu, hem 

anne sütü hem de formül mama alan bebeklerin ise, sadece formüla ile beslenen 

bebekler ile benzer mikrobiyota kompozisyonuna sahip olduğu belirlenmiştir (Madan 

vd., 2016). Anne sütünden sonra, ek besinlere geçiş sürecinde seçilen besinler ve 

beslenme modeli mikrobiyotayı şekillendirmekte olup, bu dönemde bebeğin ayına 

uygun şekilde doğru besinlerin verilmesi ile bağırsaktaki bakteri çeşitliliği artmaya ve 

bakteri kompozisyonu değişmeye başlamaktadır. Bağırsak mikrobiyotasının ortalama 

iki üç yaşta yetişkin mikrobiyota kompozisyonuna ulaştığı bilinmektedir (Laursen, 

Bahl, Michaelsen ve Licht, 2017). 
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2.1.4. Anne Sütü ve Emzirmenin Yararları: 

2.1.4.1. Bebek Açısından Yararları 

 Anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemleri oldukça güçlü olup 

(PAHO, 2002) anne sütü ile beslenen bebekler anne sütü ile beslenmeyen bebeklere 

kıyasla bulaşıcı hastalıklara karşı oldukça dirençlidirler. Aynı zamanda anne sütü alan 

bebeklerde kronik hastalıklar daha az görülmektedir (Allen ve Hector, 2005; Clark ve 

Bungum, 2003). Anne sütünün koruyuculuğu sadece bebeklik döneminde değil, ileriki 

yaşlarda da etkisini devam ettirmekte, bunun yanında bebeği sindirim sistemi 

hastalıklarından, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından, orta kulak iltihabından 

korumaktadır (Allen ve Hector, 2005; Giray, 2004; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 

2011; PAHO, 2002). Sindirim sistemi hastalıklarının en başında gelen ve bebeklerde 

sık olarak rastlanılan ishal, anne sütü alan bebeklerde daha düşük oranda 

görülmektedir (Clark ve Bungum, 2003; Samur, 2008). Clark ve Bungum (2003) 

tarafından yapılan araştırmada anne sütü alan bebeklerde ishal görülme oranı % 2.1 

iken, formül mama ile beslenen bebeklerde bu oranın % 19.5 olduğu, anne bebeğini 

13 haftalık iken sütten kesmesi durumunda bu korumanın ilk bir yıl devam ettiği 

saptanırken; aynı çalışmada mama ile beslenen bebeklerde solunum yolu 

enfeksiyonlarının görülme oranı % 38.9 iken, anne sütü ile beslenen bebeklerde bu 

oranın % 23 olduğu ve anne sütünün bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun görülme 

riskini % 63 oranında azalttığı belirlenmiştir. Bunun yanında anne sütü alan bebeklerde 

insüline bağlı diyabet hastalığının görülme olasılığı düşük olup, diyabet emzirmenin 

yaygınlaşması ile birlikte azalmaktadır (Clark ve Bungum, 2003; Samur, 2008). En az 

üç ay anne sütü alan bebeklerde Tip 1 diyebetin %30, Tip 2 diyabetin ise % 40 oranında 

azaldığı yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır (Gartner vd., 2005).  

Emzirme sırasındaki annenin dokunması, vücudunun kokusu, sütünün tadı ve 

kalp atışlarının sesi gibi uyarılar bebek tarafından algılanmakta olup, bu durum anne 

ve bebeğin duygusal bağlanmasını sağlamakta ve bebeğin normal çene ve diş 

gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde ani bebek ölüm 

sendromu riski azalırken, anne sütü bebeğin böbreklerine aşırı yüklenmeyi de 

önlemektedir (Eker ve Yurdakul, 2006). 
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2.1.4.2. Anne Açısından Yararları 

Anne sütünün bebek açısından yararları kadar anne açısından da pek çok 

yararları bulunmaktadır (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Köksal ve Özel 

Gökmen, 2008). Emziren annelerin kemik erimesi hastalığı ve çeşitli kanserlere 

(meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri vb.) yakalanma riski azalmaktadır 

(Zheng vd., 2001). Emzirme, annenin doğum sonrası aşırı kanamasını önlediği için 

kansızlık riskini de azaltmakta, (Chua, Arulkumaran, Lim, Selamat ve Ratman, 1994) 

uterusun doğumdan sonra daha çabuk eski haline dönmesine yardımcı olmakta, 

emziren anneler daha kolay kilo verebilmekte ve böylece anne fiziksel açıdan 

hamilelikten önceki eski haline daha kolay ulaşabilmektedir. Emzirme anne ile bebek 

arasında duygusal bağı güçlendirmektedir. Emzirme sürecinde annenin doğumdan 

sonra ovulasyona bağlı olarak adet görmesi gecikmekte bu durumda annenin demir 

depoları korunarak annenin anemi olasılığı azalmaktadır. Başarılı bir şekilde emziren 

annelerin öz güvenleri artmakta, bunun yanında annenin anksiyete (kaygı), stres, 

depresyon, suçluluk ve yorgunluk düzeylerini azalmaktadır. Anne sütü her zaman 

hazır olup, ekonomik ve uygun ısıdadır. Hazır mama gibi hazırlama ve soğutma 

gerektirmemekte, bu nedenle anneye bebeğini besleme kolaylığı sağlamaktadır. Bu 

açıdan bebeğin beslenme maliyetini ve hazırlama için harcanan zamanı da 

azaltmaktadır (Gartner vd., 2005; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Williams, 

2005). 

2.1.4.3. Toplum Açısından Yararları 

Toplumda sağlıklı bireylerin çok olması, o toplumun geleceği açısından son 

derece önemli olup, sağlıklı bireylerin temeli ise, bebeklik döneminde anne sütü alımı 

ile atılmaktadır. Toplumda anne sütü alan bebek oranı ne kadar çok ise, sağlıklı birey 

sayısı da o oranda artmaktadır. Bunun yanında anne sütü tüketiminin artması hem 

annenin hem de bebeğin hastalanmasını önleyeceği için sağlık harcamalarının 

azalmasında önemli rol oynamaktadır. Bu durum ise, ülke ve aile ekonomisine olumlu 

yönde katkı sağlamaktadır (Köksal ve Özel Gökmen, 2008). Anne sütü yerine 

kullanılan formul mamaların tüketimi sağlığı etkilemesinin yanı sıra, mamaların 

yapımının maliyetli olması nedeniyle hem aile hem de ülke ekonomisi açısından ciddi 

bir ekonomik yük olmaktadır (Clark ve Bungum, 2003). Anne sütünün kullanımı ülke 

için ekonomik katkı sağlamasının yanında toplumda obezite, diabet ve kanser hastalığı 
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riskini azaltmakta bu durum sağlık harcamalarını azaltıp sağlık düzeyini artırmakta, 

bu sayede işgücü verimliliği de artmaktadır. Ayrıca anne sütünün atığı olmadığından 

çevreci bir özelliği bulunmaktadır (Samur, 2008). 

2.1.5. Laktasyon (Anne Sütünün Oluşumu ve Salınım Mekanizması) 

Laktasyon, annenin meme yapısında fiziksel açıdan değişikliklerin olduğu, 

bebeğin emmesiyle büyüme ve gelişmenin sağlandığı, anne bebek arasında iletişimin 

kurulduğu dönem olarak adlandırılmaktadır (Köseoğlu, Oral ve Varışoğlu, 2018). Süt 

yapımının kontrolü endokrin ve otokrin sistemler aracılığı ile sağlanmaktadır (Aksoy, 

Söylemez ve Tek, 2002). 

Endokrin Sistem: Östrojen, progesteron, prolaktin ve oksitosin hormonları 

laktasyonun kontrolünden sorumlu hormonlardır. Prolaktin hormonu, epitelyal kök 

hücrelerinin çoğalma ve farklılaşmasını uyararak miyoepitelyal hücrelerin 

oluşumunda görev almakta olup, bu hormon süt sentez eden alveolar epitel 

hücrelerinin oluşmasından da sorumlu hormondur. Myoepitelyal hücreler, bağ dokusu 

ve kan damarlarının hipertrofisi ve yağ depolanmasına bağlı olarak meme büyümesini 

sağlamakta iken, bu süreçte su ve elektrolitler de depolanmaktadır. Gebeliğin ikinci 

yarısından itibaren kolostrum sentezi başlamakta, ancak progesteron hormonu süt 

salgılanmasını engellemektedir. Doğum sonrasında ise, plasentanın ayrılması ile 

östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesi düştüğü için progesteronun etkisi 

ortadan kalkmakta ve laktasyon süreci başlamaktadır (Aksoy vd., 2002). 

Endokrin sistemde süt yapımı ve salgısının devam etmesini sağlayan bunun 

yanında meme bezini uyaran hormonal sinyaller devreye girmektedir. Meme bezi 

epitelyum hücrelerindeki prolaktin hormonunun alıcılarının aktivasyonu ile süt yapımı 

başlamaktadır. Ön hipofizden salgılanan prolaktin hormonu, memede glandüler duktal 

büyümeyi ve epitel hücresi çoğalmasını uyararak süt protein sentezini indüklemektedir 

(Kültürsay vd., 2014). Prolaktin seviyesi gebeliğin sekizinci haftasından itibaren 

artmaya başlayarak normal düzeyi olan 10-25 ng/mL'den daha yüksek 

konsantrasyonlara ve termde en üst düzeyi olan 200-400 ng/mL'ye ulaşmaktadır. 

Emzirme aralığının 16-24 saatten daha fazla olması durumunda plazma prolaktin 

düzeyinde düşüş meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 

annelere sık emzirme tavsiye edilmektedir (Aksoy vd., 2002). Bunun yanında alveol 
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çevresindeki miyoepitelyal hücrelerin kasılmasını ve alveol boşluğundaki sütün 

kanalcıklara ilerlemesini arka hipofizden salgılanan oksitosin hormonu sağlamaktadır. 

Bu hormonun etkisiyle kanalcık boyunca ilerleyen süt, areola altında yer alan laktifer 

sinüslerde birikmekte ve meme ucuna açılan kanallardan salgılanmaktadır (Gür, 

2007). Yaklaşık 36 saat sonra, olgun sütün tüm bileşenlerinin sentezinde hızlı bir artış 

meydana gelmekte ve ortalama postpartum beşinci günde bileşimini tamamlamaktadır. 

Doğum sonrasında 50mL/gün olarak başlayan süt hacmi on kat artışla 500-750 

mL/gün’e çıkmaktadır (Neville ve Morton, 2001). 

Otokrin Sistem: Süt yapımı sadece laktojenik hormonlara bağlı olarak 

açıklanmamakta; memelerdeki süt bebek tarafından boşaltıldıkça, memeden süt 

uzaklaşmakta, böylece süt üretimi artmaktadır. Ortaya çıkan bu durum otokrin sistem 

olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü günden sonra endokrin sistemden otokrin sisteme 

geçiş gerçekleşmekte, bu şekilde süt sentezinin artması için temel etken sütün 

memeden uzaklaşması olmaktadır. Süt memeden uzaklaşmaz ise, otokrin sistem 

engellenmekte ve süt salgısı azalmaktadır. Bu süreçte; bebeğin emme isteği, memenin 

dolu veya boş oluşu, emzirme aralıklarının uzun olması, emzirme süresinin kısa oluşu, 

meme uçlarının içeri çökük olması gibi durumlar süt sentezini etkilemektedir (Gallup, 

Pipitone, Carrone ve Leadholm, 2010; Kültürsay vd., 2014).  

Laktasyon üç aşamadan oluşmakta olup bu aşamalardan; meme boyutu ve 

ağırlığındaki artışla birlikte meme yapısının büyümesi evresi; “mamogenez” olarak 

adlandırılmakta, süt salgılanmasının başladığı evre; “laktogenez” olarak 

adlandırılmakta, doğum sonrası dokuzuncu günden involusyona kadar evre ise; 

“galaktopoez” olarak adlandırılmaktadır. Son emzirmeden yaklaşık 40 gün sonra 

inhibe edici peptidlerin birikmesine bağlı olarak süt salgısı azalmakta ve durmakta bu 

evre “involusyon” olarak tanımlanmaktadır (Kültürsay vd., 2014). 

2.1.6. Emzirme Sıklığı ve Süresi 

Doğumdan sonra ki ilk otuz dakika, bebeğin en uyanık ve emmenin ise, en aktif 

olduğu zaman dilimi olup, bu nedenle doğumdan sonraki en kısa sürede bebeğin 

emzirilmesi gerekmektedir. Böylece bebek memeyi daha kolay kavramakta ve süt 

yapımı artmaktadır. Bu sayede anne bebek arasındaki iletişim ve sevgi bağı en kısa 

sürede kurulmuş olmaktadır. Bebeğin emzirme başlangıcında gelen ön sütten ve 
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emzirmenin sonunda gelen lipitten zengin son sütten yararlanabilmesi amacıyla, 

emzirme süresinin en az on dakika olması gerekmektedir. Bazı annelerde süt 

salgılanması geciktiği için bebeğin emme süresi değişebilmekte, bu nedenle 

emzirmenin bitirilmesinde bebeğin isteğinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu 

sürenin yarım saatin üzerine çıkması durumunda meme sorunları da ortaya 

çıkmaktadır. Emzirme süresi kısa olduğu zaman bebek lipit içeriği fazla olan son 

sütten yararlanamadığı için yetersiz kilo alımı gerçekleşmekte; bunun yanında, meme 

yeterince boşalamadığı için meme problemleri ortaya çıkmakta ve süt yapımı 

azalmaktadır. Bu nedenle emzirme aralığının saatlere göre değil, bebeğin isteğine göre 

planlanması ve bebeğin emmeye hazır olduğuna dair işaretlerin doğru 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bebeğin ilk günlerde sık sık emmesi normal 

olup, açlık ve susuzluğu zamanla artan bebek ilk memeyi 10-15 dakika emmek 

isteyebilmekte, bu sebeple ikinci memeyi daha az emmektedir. Böyle durumlarda bir 

sonraki emzirmeye, az emzirilen memeden başlanması gerekmektedir (Eker ve 

Yurdakul, 2006; Giray, 2004; Gür, 2007; WHO ve UNICEF, 2004). 

2003 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına 

göre; bebeklerin % 54'ünün doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye 

başlandığı, %16'sının ise; doğumdan sonraki ilk 24 saat hiç emzirilmediği saptanmıştır 

(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2003). Eker ve Yurdakul (2006) 

tarafından yapılan bir araştırmada, doğumdan ilk bir saat için de emzirenlerin oranının 

%69.6 olduğu; Gökduman (2009) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

annelerin %90.3’nün ilk yarım saat içinde çocuklarını emzirdikleri belirlenirken; Ural 

(2011) tarafından yapılan bir araştırmada ise, annelerin %68.7’sinin ilk 30 dakika 

içinde emzirmeye başladığı, %59. 3’ünün de ağladıkça emzirdiği belirlenmiştir. 

Gönenli (2017) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, annelerin % 93.17’ sinin 

emzirmeye ilk yarım saat içinde başladığı belirlenmiştir. 

2.1.7. Emzirme Pozisyonları 

Emzirme sürecinin başarılı olabilmesi için, memenin bebeğe uygun 

pozisyonda verilmesi ve bebeğin memeyi iyi tutması gerekmekte olup, bu süreç 

emzirmenin süresi ve sıklığına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Yatarak 

emzirme, ilk günlerde anne için rahat olabilmekte, anne yan yattığı için bebeğin ona 

dönük yatırılması gerekmektedir. Anne daha rahat etmek için eli ve kolu ile bebeği 
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memesine yaklaştırmaya yardımcı olabilmekte, bebeğin ve annenin sırtının yastıkla 

desteklenmesi bebeğin yerleşmesini kolaylaştırmaktadır. Annenin bebeğini 

emzirirken en uygun pozisyonun ne olduğunu bilmesi, emzirmedeki en önemli 

noktalar arasında yer almaktadır (Gökçay, 2014; Tanır, 2006). 

Emzirme sürecinde, annenin bebeği memesine yaklaştırırken elini bebeğin 

omuzlarının arkasından diğer tarafa geçirmesi, bu arada memenin başını baş ve işaret 

parmakları ile desteklemesi bunun yanında, bebeğin memeyi iyi kavraması için ağzını 

tam olarak açması gerekmektedir. Memenin bebeğin burnunu kapatması durumunda 

parmaklarla memeye hafifçe bastırılması ve bu durumun bebeğin meme başını 

kavramasına engel olmamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte 

annenin bebeği yavaşça memeye yaklaştırması ve ağzını meme başına dokundurması 

gerekmektedir. Emzirmenin ilk dönemlerinde annenin göğüs ucunda ağrı olabilmekte, 

emzirme sürecinde bu durumun devam etmesi, bebeğin memeyi doğru kavramadığının 

bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bebeğin emmeyi bırakması ancak ağzının 

halen daha meme başında olması durumunda, memenin aniden çekilmesi meme 

başının zedelenmesine yol açmaktadır. Bu durumda memeye baskı yapılmasının 

bırakılması ya da parmakla bebeğin ağız kenarına dokunarak ağzına hava girmesinin 

sağlanması gerekmektedir (Çankırılı ve Aydın, 2014; Elmacıoğlu, 2008; Gökçay, 

2014; Tanır, 2006; Tatar Çiçek, 2009). 

Anne bebeğini birçok pozisyonda emzirebilmekte, bu süreçte en sık kullanılan 

pozisyon ise, beşik pozisyonudur. Beşik pozisyonu klasik bir pozisyon olup, bu süreçte 

anne oturur durumdadır. Dirsek iç kenarına bebeğin baş kısmı gelecek şekilde bebek 

yatırılmakta, aynı kol bebeğin sırtını dışarıdan saracak şekilde desteklenmekte, bunu 

kolaylaştırmak için yastık kullanılabilmektedir. Bu pozisyon normal ve zamanında 

doğmuş bebekler için uygun olup, bu pozisyon sezaryen ile doğum yapan anneler ve 

erken doğmuş küçük bebekler için ilk başlarda uygun olmamaktadır. Çünkü bu 

pozisyon anne karnındaki dikişlere baskı oluşturmakta, ayrıca bebek güçsüz ise, meme 

başını tutmakta zorlanmaktadır. Diğer bir emzirme pozisyonu ise, çapraz beşik 

pozisyonu olup, bu yöntemde bebeğin başı annenin elleri tarafından desteklenmekte; 

bebeğin emzirildiği taraftaki el ile bebeğin başı sabitlenirken diğer kol ile bebek 

sırtından desteklenmektedir. Çanta pozisyonu ise, daha küçük bebekler için uygun 

olup, bu yöntemi, daha çok sezaryen doğum yapan ya da ikiz bebeği olan anneler tercih 
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etmektedirler. Bu yöntemde çantanın koltuk altına sıkıştırılması gibi anne bebeğini 

yakın olduğu kol ile bebeği sırtından desteklemekte eli ile de başını tutmaktadır. Anne 

diğer eli ile memeyi bebeğe uygun şekilde sabitlemektedir. Yatar pozisyonda olan 

emzirme pozisyonunda ise, anne ve bebek yatar pozisyonda olup, anne bebeğin yattığı 

taraftaki kolu ile bebeğin sırtı ve başını desteklemektedir. Bu yöntem, annenin 

kalkmasının zor olduğu durumlarda bebeğini emzirmesi için kolaylık sağlamakta, 

ayrıca anne arkadan desteklediği kolu sayesinde bebeğinin üzerine inebilecek yükü 

fark edip bebeğini koruyabilmektedir (Akbay, 2015; Akbayram, 2015; Durmuş, 2009; 

Ünlü, 2017). 

2.1.8. Emzirme Sürecini Etkileyen Faktörler  

 Emzirme sürecinin sağlıklı olabilmesi ve anne bebek ilişkisinin 

gerçekleşebilmesi için her şeyden önce annelerin emzirme ve anne sütü hakkında 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte annelerin emzirme ile ilgili hangi 

kaynaklardan yararlandıklarının belirlenmesi etkili destek sağlama açısından kritik 

noktalardır (Libbus, Bush and Hockman, 1997). Annelerin bebeklerini doğru bir 

şekilde emzirmelerinin ve ilk altı ay sadece anne sütü verebilmelerinin önünde birçok 

etken bulunmaktadır. Bu etkenler; annelerin bireysel özellikleri, gebelik dönemine ait 

faktörler, doğum şekline ait faktörler ve doğum sonrasına ait faktörler şeklinde 

sıralanabilmektedir (Alp, 2009; Bodur, Taş, Çevik, ve Kurşun, 2003; Giray, 2004; Koç 

ve Tezcan, 2005; Örsdemir, 2011; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 

2009). 

Annelerin Bireysel Özellikleri: Annenin eğitim durumu, annenin sigara 

kullanımı, annenin çalışma durumu, annenin sahip olduğu çocuk sayısı, yaşı, 

ekonomik durumu gibi faktörler annenin bireysel özellikleri arasında yer almaktadır. 

Annenin eğitim durumu emzirme sürecinde etkili olan faktörlerden biri olup, eğitim 

seviyesi düşük olan annelerin emzirmeye karşı daha az istekli ve daha az eğilimli 

oldukları; eğitim seviyesi düşük olan annelerin anne sütünü kullanma oranlarının, 

eğitim seviyesi yüksek olan annelere oranla daha düşük olduğu, bunun yanında; 

annelerin eğitim düzeyi artıkça anne sütünün yararı ve önemi konusunda daha bilgili 

oldukları, bu durumun emzirme süresini artırdığı yapılan araştırmalarla ortaya 

konmuştur (Alp, 2009; Vaaler vd., 2010). Bunun yanında annenin sigara kullanımı 

emzirme sürecini olumsuz yönde etkilemekte; sigaranın içinde yer alan nikotin 
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maddesi prolaktin hormonunun salgılanmasını engellediği için sigara içen annelerin 

süt miktarı da azalmaktadır. Bunun yanında annenin sigara kullanımının emzirme 

süresini etkilediği, sigara içmeyen annelerin bebeklerini emzirme sıklığının ve 

süresinin sigara içen annelere kıyasla daha yüksek olduğu yapılan araştırmalarla ortaya 

konmuştur (Haug, Irgens ve Baste, 1998; Tanrıkulu,2011). Emzirme süreci ve 

emzirme süresini etkileyen diğer bir durum ise; annenin çalışma durumu olup, bebeğin 

bakımı ve emzirme süreci çalışan anneler için önemli bir sorun olabilmektedir. Anne 

bu durumda ya çalışmaya devam edip bebeğini anne sütü ile beslemeyi 

sınırlandırmakta ya da iş yaşamından ayrılıp bebeğine daha fazla zaman ayırmaktadır 

(Cangöl ve Şahin, 2014). Bu açıdan ele alındığında annenin bebeğini emzirmeye 

devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle annenin 

iş yerlerine ya da yakın bir yerde kreşin olması, çalışan annelerin daha esnek çalışma 

şartlarına sahip olması ve iş yerinde bebeklerini emzirmelerini kolaylaştıracak ya da 

annenin sütünü sağabileceği ve saklayabileceği uygun bir ortamın olması, annenin 

emzirme sürecine devam etmesinde etkili olmaktadır (Sökücü ve Aslan, 2012). 

Şencan(2008) tarafından yapılan bir araştırmada, çalışan annelerin anne sütü verme 

sürelerinin kısa olduğu saptanırken; yapılan diğer araştırmalarda annenin ekonomik 

durumu, yaşı, çocuk sayısı gibi faktörlerin de emzirme süreci üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir (American Academy of Pediatrics, 1997; Ünsal, Atlıhan, Özkan, Targan 

ve Hassay, 2005). Benzer şekilde yapılan araştırmalar sonucunda annenin yaşı arttıkça 

bebeğini emzirme süresinin daha uzun olduğu saptanmıştır (Jahangeer, Khan ve Khan, 

2009; Keskin, 2007; Ogbonna ve Daboer, 2007). Şatır, Çelik ve Kemhacıoğlu(2017) 

tarafından yapılan bir araştırmada, gelir durumu kötü olan annelerin %53.8’inin 10-

12. aylarda ek gıdaya başladıkları belirlenirken, gelir düzeyi iyi olan annelerin 

%88.9’unun 4-6. aylarda ek gıdaya başladığı saptanmıştır. Ayrıca eğitim düzeyi düşük 

olan annelerin çoğunluğunun (%48.8) daha çok aile büyüklerinin veya çevresinin 

etkisiyle ek gıdaya başladığı belirlenirken, eğitim düzeyi yüksek olan annelerin 

çoğunluğunun (%40), sağlık personeli ve kendi isteğiyle bu kararı aldığı belirlenmiştir. 

Gebelik Dönemine Ait Faktörler: Gebelik sürecinde annenin emzirme ve 

anne sütü hakkında bilgilendirilmesi, annenin gebeliğe hazır bulunuşluğu gibi gebelik 

dönemine ilişkin faktörler emzirme sürecini etkilemektedir. Gebelik döneminde, anne 

sütü ve emzirme hakkında annelerin bilgilendirilmesinin emzirme sürecini olumlu 

olarak etkilediği yapılan araştırmalarla saptanmış (Demirtaş, 2005; Duran, 2008; 
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Laantera, Pölkki, Ekström ve Pietila, 2010; Pirinçci, Polat, Kumru ve Köroğlu, 2010) 

olup, Brown vd. (2011) tarafından yapılan araştırmada, annelerin emzirme konusunda 

bilgiye ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. 

Doğum Şekline Ait Faktörler: Annelerin doğum sonrası dönemde emzirmeye 

başlama durumları, emzirmeye karşı olan istek ve eğilimleri, doğumun normal veya 

sezaryen olması gibi faktörler emzirme sürecini etkilemektedir. Sezaryen doğum 

yapan anneler, bebeklerini normal doğum yapanlar gibi emzirebilmektedirler. Fakat 

sezaryen doğum yapan anneler bebeklerini emzirme konusunda daha fazla sorun ve 

sıkıntı yaşayabilmekte ve daha çok desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Normal 

doğumda bebek ve anne etkileşiminin hemen başlaması, sezaryen doğuma göre 

emzirme için avantaj sağlamaktadır (Çetin, Güneş, Karaoğlu ve Üstün, 2005; Onbaşı 

vd., 2011; Pirinçci vd., 2010). Akbay (2015) tarafından yapılan araştırma sonucunda, 

sezaryenle doğum yapmanın sadece anne sütüyle beslenme süresini kısalttığı 

belirlenmiştir. 

Doğum Sonrasına Ait Faktörler: Annelerin doğumdan sonraki süreçte 

bebekleri ile en kısa sürede ten teması kurmaları süt salgılanmasını hızlandırmakta ve 

emzirme sürecini de olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca annelerin daha önceki 

çocuklarındaki yaşadıkları ilk emzirme deneyimleri, diğer çocuklarını da 

etkilemektedir. Doğumdan sonra ilk otuz dakika içerisinde annelerin bebeklerini 

emzirmeye başlamaları da emzirme sürecinde etkili olmaktadır (Araz, 2012; Cömert 

Arslan, 2011; Duran, 2008; Yıldız, Baran, Akdur, Ocaktan ve Kanyılmaz, 2008). 

Dabrowski (2007) tarafından yapılan araştırmada, emzirmenin doğumdan sonraki ilk 

30- 60 dakika sonra başlatılmasının emzirme sürecinin gelişmesi açısından tensel 

temasın önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca araştırmada tensel temasın anne ve bebek 

arasındaki etkileşim artırdığı, emzirme için fırsat olduğu, ağrı yönetimi, doğumdan 

sonraki sürece daha kolay geçiş gibi yararları olduğu vurgulanmıştır. 

2.1.9. Emzirme Döneminde Karşılaşılabilen Problem Durumları 

Annelerin erken dönemde ek gıdaya geçmelerinde veya emzirme sürelerinin 

kısa olmasında emzirme döneminde yaşadıkları pek çok problem durumu etkili 

olmaktadır. Bu nedenle anne sütü ile beslenmenin devam edilebilmesi için, emzirme 

problemi olan her anneye ve emme problemi olan her bebeğe yardım edilmesi 
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gerekmektedir. Emzirme problemi olan annenin öncelikle özgüvene ihtiyacı olmakta, 

bu süreçte annenin emzirme çabalarının övülerek desteklenmesi gerekmektedir 

(Bostancı, 2013). Ayrıca meme başında oluşan sorunların en aza indirilmesinde 

doğum sonu verilecek meme bakımı eğitimi önem arz etmektedir (Akkuzu ve Taşkın, 

2001). 

Memelerdeki Şekil Bozukluğu: Anne adayının hamileliğinin üçüncü 

trimesterinde meme uçlarının muayene edilmesi gerekmektedir. Normal meme uçları 

düz gibi görünmelerine rağmen başparmak ve işaret parmağı arasına alındığında öne 

doğru çıkmakta; ancak çökük meme uçları ise, aynı şekilde tutulduğunda öne doğru 

çıkmamakta ve areolanın (kahverengi kısım) altındaki oluğun içine çekildiği 

görülmektedir (Bağ vd., 2006). Meme uçlarının çökük olması durumu, emzirmeye 

engel olmamakla birlikte, böyle bir durumda, doğumdan önce başlanarak meme başına 

masaj yapılması gerekmektedir. Ayrıca meme uçlarının çıkmasında bebeğin emmesi 

etkili olmakta, ilk günlerde bebeğin emmede zorlanması durumunda, memeye adapte 

edilen plastik cihazlar aracılığıyla bebeğin emmesi sağlanabilmektedir (Çankırılı ve 

Aydın, 2014; Mocan, 2016). 

Memelerde Ağrı ve Çatlaklar: Memelerdeki ağrı ve çatlaklar bebeğin 

memeye uygun bir şekilde yerleştirilmemesi durumunda ortaya çıkmakta, bu nedenle 

annenin emzirme pozisyonunu ve tekniğini uygun şekilde seçmesi son derece 

önemlidir. Memelerdeki ağrı ve çatlaklar emzirmeyi bırakma nedenleri arasında yer 

almakta, ayrıca meme başı çatlakları zamanla bakterilerin meme dokusuna ulaşmasını 

kolaylaştırarak mastit oluşumuna neden olmaktadır (Demirtaş, 2005). Emzirme 

öncesinde ve sonrasında memenin temizlenmesi gerekmemekte, annedeki ağrı çok 

fazla ise memedeki sütün sağılıp boşaltılması gerekmektedir. Bu şekilde süt üretimi 

devam etmekte ancak bu süreçte bebeğe biberon veya emzik verilmemesi 

gerekmektedir (Kültürsay vd., 2014; Ünlü, 2017). Bebeğin sık sık emzirilmesi, 

emzirmeye daha az ağrıyan memeden başlanması, emzirirken bebeğin memeyi iyi 

kavramasının sağlanması, emzirdikten sonra meme uçlarına anne sütü sürülüp 

kuruması için açık bırakılması, meme ucuna iyice kuruduktan sonra krem sürülmesi, 

annenin önerilen ilaçları kullanması, farklı pozisyonlarda emzirme sağlanması, giyilen 

iç çamaşırının pamuklu kumaştan olması ve dar olmaması gibi faktörler meme ucu 
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çatlak ve ağrılarının önlemesi açısından oldukça önemlidir (Demirtaş, 2005; 

Eskibozkurt, 2008). 

Bebeğin Memeyi Almaması: Emzirme sürecinde bazı durumlarda bebek 

isteksiz emmekte, memeye yerleşememekte bu nedenle de, memeden kısa zamanda 

ayrılmakta, sinirlenmekte ve ağlayarak emmeyi reddetmektedir. Bu gibi süreçler, 

bebeğin tok olması, bebeğin emzik veya biberona alışmış olması, bebeğin burnunun 

tıkanık olması, üşümüş, hasta veya erken doğmuş bebek olması, annenin kokusunda 

değişiklik olması, memeye yerleşmede sorunlar olması (annenin tutuşu, memeyi veya 

bebeği sallaması, memede tıkanıklık), sütün çok olması ya da az olması durumlarında 

yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda etkili olan nedenlerin ortadan kaldırılıp, 

emmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bebek huzursuz veya sinirli bir bebek ise, 

sakinken anneyle ten teması kurmasının sağlanması, bebek ağlarken emmesi için 

zorlanmaması, çok uyuyan bir bebek ise, üzerindeki örtünün alınıp, kalın giysilerinin 

çıkarılması, masaj yaparak ve konuşarak uyandırılmaya çalışılması gerekmektedir 

(Kültürsay vd., 2014). 

Meme Tıkanıklıkları: Bazı durumlarda süt kanalları tıkanıp süt geride 

birikmekte; meme sütle dolmakta, meme parlak kırmızı renkte, gergin ve meme başı 

düz bir görünüm almaktadır. Bu süreçte anne genel olarak bir gün süreli olmak üzere 

ateşlenmekte, bu nedenle gecikmeden tedavi edilmesi gerekmektedir. Sütün iyi 

boşalmamasından kaynaklı tıkanıklık meydana gelebilmekte, bu sorunun çözümü için, 

bebeği her emzirmede, sorunlu memedeki sütün olabildiğince sonuna kadar 

emzirilmesi gerekmektedir. Ya da emzirmeden sonra elle ya da süt pompasıyla sütün 

tamamının boşaltılması, ayrıca ılık duş, memeye ılık pansuman, sırt ve omuz masajı 

gibi uygulamalar sütün akmasına yardımcı olmaktadır (Bağ, 2006; Mocan, 2016; Tatar 

Çiçek, 2009). 

Memelerde Süt Toplanması: Doğumdan hemen sonra bebeğin 

emzirilmemesi, bebeğin memeyi iyi boşaltamaması veya sık sık emzirilmemesi gibi 

nedenlerden dolayı memelerde süt toplanabilmektedir. Bu durumda memeler çok fazla 

gergin ve ağrılı olup, bebek meme ucunu kavramakta zorlanabilmektedir. Bu durumda 

memelerin süt pompası veya el ile boşaltılması gerekmektedir. Böylece meme uçları 

belirginleşmekte ve bebeğin meme ucunu kavraması kolaylaşmaktadır. Eğer bu durum 
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önlenmezse memede tıkanıklık oluşumu meydana gelebilmektedir (Bostancı, 2013; 

Karayağız Muslu, 2011). 

Memelerden Süt Akması: Memelerden süt akması durumu, boşalma 

refleksinin iyi çalıştığının bir göstergesi olup, bu durumda sızan sütün emilmesi için 

göğüs pedlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak enfeksiyon riski açısından 

göğüs pedlerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Memelerden süt 

boşalacağının hissedildiği durumlarda kollarla göğse baskı yapılarak boşalma 

durdurulabilmektedir (Tatar Çiçek, 2009). 

Mastit: Mastit, yetersiz emme sonucu veya emzirmede güçlük yaşanması 

durumunda meydana gelmektedir. Süt birikmesi ve enfeksiyon mastitin iki ana nedeni 

olup, annede ateş, halsizlik, grip, başağrısı gibi sistemik hastalık bulguları 

görülmektedir. Ayrıca annede meme ağrısı, meme ucu ağrısı ve meme üzerinde belirli 

bir bölgede yerleşmiş kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık artışı ve şişlik görülmektedir. Süt 

akışı sağlanabilmesi için emzirmeye devam edilmesi gerekmekte, sütün 

boşaltılmaması durumunda ise, apse oluşmaktadır. Bu süreçte anneye yatak istirahatı 

yapması ve bol sıvı tüketmesi önerilmekte, %95 oranında iyileşme sağlansa da, 24 saat 

içinde iyileşmeyen hastaya en az 10 gün antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır 

(Erözgen, Kızılkaya ve Çıtlak, 2014; Johnston, Landers, Noble, Szucs ve Viehmann, 

2012). 

Meme Apsesi: Mastitin iyi tedavi edilmediği durumlarda meme apsesi 

meydana gelmekte; memede bölgesel sertlik, kızarıklık, şiddetli ağrı ve yüksek ateş 

olmaktadır. Bu durumda süt akışı sağlanamamakta ve 24 saat sonra iyileşme olmazsa 

muhakkak doktora başvurulması gerekmektedir. Bu süreçte annenin antibiyotik ve 

ağrı kesici kullanması, bol istirahat etmesi gerekmektedir (Kirlek ve Akdolun Balkaya, 

2013; Mocan, 2016). 

2.1.10. Anne Sütünün Yeterliliği 

 Annelerin emzirme döneminde en çok yaşadıkları endişelerden biri, sütlerinin 

yetmeyeceği düşüncesi olup bu durum, annelerin tamamlayıcı besinlere erken 

başlamalarına neden olmaktadır. Bu durum bebeğin anne sütü alımını ve süt üretimini 

etkilemekte; bu nedenle annelerin bebeklerinin anne sütünü yeterli aldıklarını gösteren 

belirtiler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde erken tamamlayıcı 
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besine başlamanın ve emzirmeyi erken sonlandırmanın önüne geçmek mümkün 

olmaktadır. Genellikle annelerin çoğu bebeklerinin ihtiyaçlarından fazla süt 

üretmekte, bu nedenle anne sütü yetersizliği nadir görülmektedir. Önemli olan annenin 

ne kadar süt ürettiği değil bebeğin ne kadar süt aldığıdır (Aluş Tokat, 2009; WHO, 

2003). 

Emzirme esnasında bebeğin yutkunma sesi, bebeğin günde sekiz defadan fazla 

emmesi, bebeğin günde altı veya altıdan fazla bezini ıslatması, bebeğin ayda 500 gram 

alması, emzirme esnasında annenin göğsünün yumuşadığını hissetmesi, emzirme 

esnasında veya sonrasında bebeğin huzurlu olması, anne sütünün yeterli olduğunu 

gösteren belirtiler (Toprak vd., 2002) iken; annede özgüven eksikliği, kaygı, 

yorgunluk, stres, sık emzirmeme, bebeği memeye doğru yerleştirmeme, emzirmeye 

geç başlama, gece emzirmeme, kısa emzirme, erken tamamlayıcı besine başlama, 

biberon ve emzik kullanma gibi durumlar da anne sütünün yetersiz olmasının nedenleri 

arasında sıralanabilmektedir (Dennis, 2002). 

Bu tür durumlarda annenin sütünü arttırmak için her şeyden önce uyuması ve 

dinlenmesi, bunun yanında bebeği doğru pozisyonda emzirmesi, bebeğini sık sık 

emzirmesi, annenin doğru beslenmesi ve bol sıvı tüketmesi, emzirmeyle ilgili 

özgüveninin geliştirilmesi, kaygı, stres gibi durumlardan uzak durması, bebeğe anne 

sütü dışında başka besin verilmemesi gerekmektedir (Gökçay, 2014; Samur, 2008; 

UNICEF ve WHO, 2004). 

Doğumdan sonra süt yapımının hızlandırılmasında, bebeğin doğum sonrası en 

geç 30 dakika veya bir saat içinde emzirilmeye başlanması, doğum sonrası ilk dört 

saatte bebeğin saat başı emzirilmesi, doğum sonrası ilk 12 saat içinde bebeğin saatte 

bir emzirilmesi, hastanede iken günde en az sekiz kez, tercihen 10-12 kez bebeğin 

emzirilmesi, bebeğin düzenli olarak her iki memeyi emmesinin sağlanması, bebek 

memede iken iki veya üç emme hareketinde bir yutkunma yapmıyorsa memeye 

nazikçe bastırarak masaj yapılması, annenin özgüveninin artırılması oldukça önemlidir 

(Gökçay, 2014; Samur 2008; UNICEF ve WHO 2004). 

2.1.11. Anne Sütünün Verilmesine Engel Olan Durumlar 

Anne sütü her çocuk için yararlı olup, bebeğin büyüme ve gelişmesi açısından 

en gerekli besin kaynağıdır. Anne sütünün verilemediği durumlar genellikle nadir 
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olup; annenin tümör nedeniyle kemoterapi alması, hipertiroidi tedavisi görme ve 

radyoaktif ilaçlar alması, annede verem hastalığı, brucella, sıtma, epilepsi ve annede 

psikolojik rahatsızlık olması durumlarında annenin ilaç alması veya bebeğine zarar 

verebilme tehlikesi olması, annenin çalıştığı ortamlardaki kurşun, arsenik, civa, fare 

zehiri ve böcek öldürücü ilaçların bulunması, bebekte fenilketonüri gibi özel diyet 

gerektiren hastalık durumu, annenin kilo kaybına, zayıf düşmesine ve beslenme 

bozukluğuna neden olan bir kronik hastalığının bulunması ve annenin emzirme 

döneminde tekrar hamile kalması gibi durumlarda anne sütü bebeğe verilmemektedir. 

Bu süreçte annelere genel olarak ilaç kullanmaktan kaçınmaları, bölgesel ilaçları 

seçmeleri, mutlaka kullanılması gereken ilaçlarda da bebeğin ilaç verilmeden önce 

emzirilmesi ve bebeğin en uzun uyku zamanından önce ilacı kullanması 

önerilmektedir. Bebekte güvenle kullanılabilecek ilaç, annede de güvenle 

kullanılabilmekte ancak; gebelikte kullanılabilir olan her ilaç laktasyonda güvenli 

olmayabilmekte, bu nedenle anne sütüne geçen ilaçlar konusunda güvenilir 

kaynaklardan bilgi alınması gerekmektedir. Anneye verilen ilaçların çoğu, süte 

önemsiz miktarlarda geçmekte, bu nedenle de özel bir neden olmadıkça emzirmenin 

kesilmemesi önerilmektedir. Antibiyotikler süt içinde önemsiz miktarlarda 

salgılanmakta, ancak teorik olarak bebekte duyarlılık yaratma olasılıkları 

bulunmaktadır. Anne hamileliği sırasında bebeğini emzirebilmekte ancak bu süreçte 

beslenmesine çok dikkat etmesi gerekmektedir (Bağ vd., 2006; Çankırılı ve Aydın, 

2014; Gökçay, 2014; Toprak vd., 2002;  Yurdakök, 2004). 

Bunun yanında annenin göğsünde iltihap olması durumunda, iltihap tedavisi 

tamamlanana kadar, anne kloramfenikol, indometasin, diazepam, reserpin, lityum gibi 

ilaçlar alıyorsa tedavi bitene kadar emzirmeye ara verilmekte; bunun yanında annede 

Hepatit- B virüsü bulunması durumunda, anne sütünde bulaşma olmamakta fakat 

memede çatlaklar oluşursa çatlaklar geçene kadar emzirmeye ara verilmektedir 

(Çankırılı ve Aydın, 2014). 

2.1.12. Anne Sütünün Sağılması ve Saklanması 

Anne sütü ile beslemenin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için, annelerin 

bebeklerinden ayrı kaldıkları sürede emzirme ile ilgili yaşayacakları sorunlarla nasıl 

başa çıkacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü ile 

beslenmesi ve emzirmenin devamlılığının sağlanabilmesi için anneler açısından süt 
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sağmak önemli bir uygulamadır. Doğum sonrası dönemde uygun olmayan emme 

hareketleri geçici olarak görülmekte ve bebeklerin çoğu genellikle 24 saat içerisinde 

bu sürece adapte olmakta böyle bir durum karşısında bebeğin emme durumunun 

yakından takip edilmesi gerekmektedir (Khatoon, Begum ve Begum, 2012; Win, 

Binns, Zhao, Scott ve Oddy, 2006). Annenin sütünü sağmasını gerektiren nedenler 

arasında; memenin tıkanık olması, meme başının çökük olması, bebeğin memeyi 

reddetmesi, bebeğin düşük doğum ağırlığında doğması, bebeğin memeyi almaması, 

bebeğin hasta olması, annenin çalışıyor olması, annenin bebeğinden ayrı kalması, 

annenin meme ucunun kuruması veya yara olmaktan korunması gibi durumlar yer 

almaktadır (TC Sağlık Bakanlığı, 2015). Anne sütünü ‘süt sağma pompası’ olarak 

adlandırılan makineyle sağılabildiği gibi el ile de sağılabilmektedir (Çankırılı ve 

Aydın, 2014). Annenin sütünü pompa ile sağması durumunda, ellerini mutlaka 

yıkaması, süt sağma aparatı, pompa setinin, biberonunun temizliğini kontrol etmesi, 

her sağma işleminde her göğüs için 15’er dakika zaman ayırması gerekmektedir 

(İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi(İMAEH), 2016). Annenin sütünü elle sağması durumunda ise; süt 

sağılmaya başlamadan önce annenin ellerini yıkaması ve rahat bir ortam bulması, 

küçük parmağını göğüs duvarına dayalı ve diğer parmaklar açık bir şekilde göğsü 

alttan destekleyerek göğüs ucuna yerleştirmesi, işaret parmağını kahverengi kısmın 

altında tutması, başparmağını memenin üzerine, kahverengi kısmın kenarına 

yerleştirmesi, süt havuzcuklarından süt sağmak için parmaklar arasında sıkma ve 

serbest bırakma tekniğini kullanması, bunları düzenli olarak tekrarlaması, sert 

hareketlerden uzak durulması gerekmektedir. Bunun yanında 80- 90 ml süt sağabilmek 

için 15- 20 dakika sağma işleminin devam ettirilmesi gerekmektedir (Gökçay, 2014).  

Sağılan sütün ise, kapağı ve şişesi kaynatılmış sert plastik veya cam şişede 

saklanması gerekmektedir. Ayrıca saklama işlemi için hazır steril süt poşetleri de 

kullanılabilmekte, her günün sütünün ayrı depolanmasına ve üzerine tarih, saat 

yazılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanında donmuş sütün içine 

sıcak süt eklenmemesi gerekmektedir (Gökçay, 2014). Sağılan anne sütü oda 

sıcaklığında üç saat, buzdolabında (+4 derecede) üç gün ve derin dondurucuda (-18 

derecede) üç ay saklanabilmektedir (TC Sağlık Bakanlığı, 2015). 
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Sütün saklanma koşulları yanında sağılan sütün bebeğe verilme koşullarına da, 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Derin dondurucudan çıkarılan sütün oda ısısında değil 

buzdolabının içinde çözdürülmesine dikkat edilmesi, sıcak su ile dolu olan bir kabın 

içine anne sütü kabıyla beraber konularak çözülmüş sütün ılımasının sağlanması 

gerekmektedir. Sağılan sütün biberon yerine geniş ağızlı bir bardak veya fincanla veya 

kaşıkla verilmesi daha uygun olup, biberon verilmemesinin nedeni, bebeğin biberona 

alışması durumunda memeyi reddedebilme veya memeyi iyi kavrayamama 

durumundan kaynaklanmaktadır (TC Sağlık Bakanlığı, 2015). 

2.1.13. Anne Sütünün Zenginleştirilmesi (Galaktogoglar) 

 Galaktagoglar, anne sütünü arttırdığı kanıtlanmış bir grup bitki, madde veya 

ilaçlar olup; içerikleri en çok “dopamin D2 reseptör antagonistleri” olarak bilinen 

“metoklopramid” ve “domperidondan” oluşmaktadır. Batı dünyasında galaktagog 

olarak adlandırılan çörek otu, çemen otu, ısırgan otu gibi birçok bitki bulunmakta olup, 

galaktagoglar arasında en etkili ve en çok kullanılan galaktagog olarak çemen otu 

bulunmuş, keçisedefi ise, 1900’lü yıllarda bu bitkiden yiyen keçilerin sütünün 

artmasıyla galaktagog olarak kullanılmaya başlanmıştır (Köseoğlu, Oral ve Varışoğlu, 

2018). Anne ile bebeğin sağlık problemi yaşaması veya herhangi bir sebeple ayrı 

kalmaları durumunda annenin süt üretimi azalmakta, bu durumda annenin süt 

üretimini arttırmak için galaktogoglar kullanılabilmektedir. Galaktogog ön hipofizden 

prolaktin hormonunun salgılanmasını sağlayarak, süt üretimi gerçekleşmektedir 

(Örün, 2017). Galaktogog kullanımı, bitkisel çay, ilaçlar, hormonlar (oksitosin 

hormonu, büyüme hormonu, tirotiropin salgılatıcı hormon, medroksiprogesteron) veya 

bazı yiyecekler şeklinde vücuda alınmaktadır (Örün, 2017). 

2.1.14. Emzirme İle İlgili Kültürel İnanç, Davranış ve Uygulamalar 

 Türk kültüründe, doğumdan sonra verilen en eski besinin anne sütü olduğu bu 

nedenle emzirmenin çok önemli olduğu kabul edilmektedir. Anne sütünün sadece 

bebeklerin büyümeleri ve gelişmeleri için verilen bir besin olmadığı, aynı zamanda 

bebeklerin gözlerindeki oluşan çapaklarının, sık görülen kulak ağrılarının ve 

pişiklerinin tedavisinde anne sütünün ilaç olarak kullandığı da bilinmektedir 

(Canpolat, 2013). Emzirme kültürel bir sağlık davranış olup, bu nedenle emzirmeyi 
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etkileyen kültürel faktörlerin belirlenmesi, emzirme başarısını artırmada önemli temel 

etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir (Demirtaş, 2005). 

Kültürel İnanç ve Davranışlara Göre Anne Sütünden Önce Verilen İlk 

Besinler: Emzirme öncesi beslenme, bebeğe anne sütünden önce başka sıvıların 

verilmesi durumu olup, Türkiye’de yapılan araştırma sonuçlarında, bebeklerin % 

26’sının anne sütünden önce başka sıvılarla beslendiği belirlenmiştir (Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014). Bebeğe doğum sonrası süreçte hemen 

anne sütünün verilmediği genelde bebeğin tuzlanıp ve yıkandıktan sonra, bebeğin 

ağzına hurma sürüldüğü belirtilmiştir (Teke, 2005). Bebeğe anne sütü verilmeden 

önceki dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de birçok geleneksel uygulamanın var 

olduğu bilinmekte olup, annelerin sütünü üç ezan vakti geçtikten sonra vermesi bu 

uygulamalardan birisidir. Bu uygulamanın nedeninin ise, bebeklerin sabırlı olacağına, 

nefsine hâkim olacağına, tok gönüllü olacağına ve beklemeyi öğreneceğine olan 

inançtan kaynaklandığı belirlenmiştir (Kurt, 2012; Teke, 2005). Özyazıcıoğlu ve Polat 

(2005) tarafından yapılan araştırmada annelerin %64’ünün; Eker ve Yurdakul (2006) 

tarafından yapılan araştırmada annelerin %3.2’sinin; Eğri ve Gölbaşı (2007) tarafından 

yapılan araştırmada ise, annelerin %20.8’inin, Molu (2011) tarafından yapılan 

araştırmada ise, annelerin %18.1’inin; Uğurlu, Başbakkal, Dayılar, Çoban ve Ada 

(2013) tarafından yapılan araştırmada annelerin %6.7’sinin; Lafçı ve Erdem (2014) 

tarafından yapılan araştırmada annelerin %16’sının; Arısoy, Canbulat ve Ayhan 

(2014) tarafından yapılan araştırmada annelerin %2.1'inin üç ezan sonrası bebeklerini 

emzirdiği saptanmıştır. Anne sütünden önce verilen diğer bir besin de şekerli su olup, 

yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde bu uygulamanın devam ettiği belirlenmiştir. 

Şenol ve diğerleri (2004) tarafından yapılan araştırmada, bu oranın %62.5; Işık, 

Akçınar ve Kadıoğlu (2010) tarafından yapılan araştırmada bu oranın %34.6, Yalçın 

(2012) tarafından yapılan araştırmada bu oranın %29.2 olduğu belirlenmiştir. 

Mattson (2000) tarafından yapılan araştırmada ise, Asyalı ve İspanyol 

kadınların kolostrumun kirli olduğunu düşünerek vermedikleri, Morse, Jehle ve 

Gamble (1990) tarafından yapılan araştırmada ise, Filipin, Vietnam, Kore ve 

Nijerya’da yaşayan annelerin bebeklerine kolostrumu vermedikleri saptanmıştır.  

Bu uygulamaların yanında hurma ve zemzem suyunun cennetten geldiğine, bu 

yüzden bebeğin ilk tattığı besinin bunların olması çocuğun ileride âlim olmasını 
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sağlayacağına ve zemzem suyunun kutsal bir su olduğuna yönelik inançlar da 

bulunmaktadır (Demirtaş, 2005). Molu (2011) tarafından yapılan araştırmada 

annelerin %25.7'sinin doğum sonrası bebeklerine ilk besin olarak maden suyu, 

zemzem suyu, şekerli su verdikleri; Cömert Arslan (2011) tarafından yapılan 

araştırmada ise, doğumdan sonra bebeğe verilen ilk besinlerin zemzem ve hurma 

olduğu belirlenmiştir. 

Kültürel İnanç ve Davranışlara Göre Anne Sütünün Arttırılmasına 

Yönelik Uygulamalar: Anne sütünün bol olması Türk halk geleneğinde çok önemli 

olup ve bununla ilgili olarak birçok inanç ve uygulama bulunmaktadır. Annenin 

sütünün çekilmemesi ve azalmaması önemli bir konu olup, özellikle annenin 

psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek olaylardan uzak durması sağlanmaktadır. 

Lohusa kadının sütünün erken gelmesi ve çok olması istenmekte, bu nedenle, süt yapan 

ve arttıran, yiyecek ve içecekleri tüketmesi sağlanmaktadır (Kurt, 2012). Annelerin 

sütünü artırmak için şifalı bitkiler kullandığı bilinmekte olup, bu şifalı olduğu 

düşünülen bitkilerin çoğunun etki gösterdikleri mekanizmalar açıklanamamakta; 

ancak bunların güvenilir olduğunu destekleyen geleneksel inançlar bulunmaktadır. 

Çemen otu, sedef otu, boğa dikeni, anason, ısırgan, fesleğen, rezene anne sütünü 

arttıran bitkilerden bazıları olup, bu bitkilerin kullanımıyla ilgili açık bir bilgi kaynağı 

bulunmamaktadır (Tanrıverdi, Köroğlu, Kültürsay ve Egemen, 2014). 

Bol soğanlı bulgur pilavı, lokum, bol miktarda tatlı, nişasta ve tereyağı ile 

yapılan “helle ya da kuymak” adı verilen tatlı, pekmez, kaygana (yumurta ve 

tereyağından yapılan bir yiyecek), bal, sütlaç, mercimekli bulgur pilavı anne sütünün 

artırılması için verilen yiyecekler arasındadır. Bunun yanında nazar değer annenin sütü 

kesilir düşüncesi ile lohusa kadının sütünün bol olduğu kimseye söylenmemektedir 

(Kurt, 2012). Tanrıverdi (2015) tarafından yapılan araştırmada lohusalık döneminde 

anne sütünün arttırılmasına yönelik kültürel uygulamaların; lohusanın fazla yemesi, 

canının istediği her şeyi yiyebilmesi, şekerli yiyecekleri daha fazla yemesi, lohusalık 

şerbeti içmesi, höllük uygulaması, memeye sıcak masaj yapması olduğu saptanırken; 

Lafçı ve Erdem (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, lohusa kadınlara anne 

sütünün çok olması için salata, bulgur pilavı, et, helva, ciğer, soğan, mercimekli pilav 

yedirdikleri bunun yanında sıvı besinlerden, süt, dut suyu, açık çay, ayva kompostosu 

ve pekmez içirdikleri saptanmıştır. 
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Son dönemlerde ise, annelerin sütlerini artırmak için bitkisel çay kullanımları 

söz konusu olup, annelerin genellikle galaktagog bitki karışımı çayı, rezene, ısırgan, 

ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, ayva yaprağı, anason, gibi bitkisel çaylardan tükettikleri 

belirlenmiştir (Gökduman ve Akdolun Balkaya 2010; Tırak, Dilli, Emeksiz ve Dallar, 

2008). 

Kültürel İnanç ve Davranışlara Göre Kadınların Meme Sorunu Tedavisi 

İçin Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar: Meme sorunlarını önleyebilmek için 

birçok yöntem kullanılmakta olup, WHO ve UNICEF bu sorunlar için emziren 

annelerin memelerinde ağrı oluştuğu zaman meme başlarına anne sütü uygulamalarını 

ve meme bakımlarında memelerini kuru tutmaları gerektiğini belirtmiştir (WHO, 

2005). Bebeğe süt verilmeden önce göğüs uçlarının yara olmasını engelleyeceği ve 

annenin sütünü artıracağı düşüncesi ile annenin meme uçlarına soğan sürülmektedir 

(Kurt 2012). Sis Çelik, Çapık ve Engin (2012) ve Tanrıverdi (2015) tarafından yapılan 

araştırmalarda annelerin meme ucu çatlağı için zeytinyağı kullandığı saptanmıştır. 

Ayrıca Kirlek ve Akdolun Balkaya (2013) tarafından yapılan araştırmada annelerin 

zeytinyağı uygulamasının meme başı çatlaklarını azalttığı, sadece anne sütü 

uygulamasının ise, meme başı ağrısını azalttığı saptanırken; anne sütünün yanında 

zeytinyağı uygulamasının meme başı ağrısı ve çatlaklarında kullanılabilecek bir başka 

seçenek olduğu belirtilmiştir. Ünsal Atan (2008) tarafından yapılan araştırmada 

annelerin sıcak çay kompresi, anne sütü ve sıcak nemli kompres uyguladıkları, meme 

başı problemlerini önleme açısından sıcak nemli çay ve sıcak nemli kompresin daha 

etkili olduğu belirlenmiştir. 

Kültürel İnanç ve Davranışlara Göre Emzirmenin Sonlandırılmasına 

Yönelik Uygulamalar: Bebeklerin büyüme hızları yaşlarına göre değişmekte olup, 

bebekler yaşamlarının ilk yirmi dört ayında daha hızlı gelişim göstermektedirler. Bu 

nedenle doğum sonrası süreçte ilk altı ay bebeğe sadece anne sütü verilmesi devamında 

ise, iki yaşına kadar anne sütünün ek besinlerle birlikte verilmesi oldukça önemlidir. 

Annenin hamile olması, iş hayatına geri dönmesi, sağlık personellerinden eğitim 

almaması, annenin sütünün az olduğunu düşünmesi ve bebeğin emmek istememesi 

gibi nedenler erken zamanda anne sütünü bıraktırma sebepleri olarak bilinmektedir 

(Lewallen vd., 2006; Şahin, 2008; WHO, 2010). 
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Annenin emzirmeyi sonlandırma sürecinde, memeye katran ve salça sürme, 

bebeğini kendisinden uzaklaştırma, bant yapıştırma, emzik veya biberona alıştırma 

gibi çeşitli geleneksel uygulamaları kullandıkları belirlenmiştir (Hisar ve Uçan 2013). 

Dinç, Dombaz ve Dinç(2015) tarafından 6-18 ay arası bebeği olan annelerin, 

emzirme ve anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, annelerin memeden ayırma yöntemleri incelendiğinde; biberonla 

ek besin vermek (%25.3), su ve meyve suyuyla oyalamak (%14), memeye salça 

sürmek (%10), saç koymak (%10), kara sürmek (%8.7), bebeği ayrı eve göndermek 

(%8.7) gibi geleneksel yöntemler uyguladıkları tespit edilirken; Alsaç ve Polat (2017) 

tarafından annelerin emzirmeyi sonlandırma sürecine ilişkin bilgilerini ve 

uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, emzirmeyi 

sonlandırmak için annelerin %14.1’inin göğsüne acı/kötü koku sürdüğü ya da meme 

ucunu kapattığı, %65.5’inin ise bu süreçte herhangi bir destek almadığı gözlenmiştir.  

2.1.15. Tamamlayıcı Beslenme 

Sinir ve sindirim sistemi ile böbrek fonksiyonlarının olgunlaşmasına bağlı 

olarak süt çocuğunun beslenmesi değişim göstermektedir. İlk 3- 4 ay bebeğin emerek 

beslenme dönemi olup, bu dönemde bebeğin yutma refleksi zayıf ve kaşıkla verilenleri 

ağzından geri çıkarmaya eğilimlidir. Ayrıca bu dönemde bebeğin midesinde yeterli 

asit salgılanamamakta, nişasta ve yağların sindirimi için gerekli amilaz ve lipaz 

enzimleri de yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, altıncı aydan önce en ideal besin anne 

sütüdür. İlk 4 aydan sonra bebeğin büyümesi izlenerek doymayan ve yeterli kilo 

alamayanlara tamamlayıcı besinlerin başlanması gerekmektedir (Tayar vd., 2017). 

Tamamlayıc beslenme, bebeğin anne sütü almaya devam ettiği süreçte diğer 

yiyecek ve içecekleri de tüketmesi olarak tanımlanmaktadır (Karaağaoğlu ve Eroğlu 

Samur, 2011). Büyüme sürecinde giderek hareket yeteneği artan ve büyüyen süt 

çocuğunun enerji ve besin öğesi ihtiyacını anne sütü tek başına karşılayamamakta; bu 

nedenle altıncı aydan itibaren bebeğe uygun yiyecek ve içecekler verilerek 

büyümesinin desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bu dönemde anne sütünde, ek 

besinlerde ve formül mamalarda bulunmayan besin öğelerinin başka büyüme 

faktörlerinin, antimikrobiyal maddelerin, çoklu doymamış yağ asitlerinin yer alması 
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nedeniyle anne sütü verilmeye devam edilmesi gerekmektedir (Çankırılı ve Aydın, 

2014; Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Mocan, 2016).  

Tamamlayıcı besinlerin enerji, protein, vitamin ve minerallerce zengin olması 

(Akers ve Groh Wargo, 2005; WHO, 2011), temiz, zararlı kimyasal veya toksin 

içermemesi (WHO, 2011), çok soğuk ya da çok sıcak olmaması (WHO, 2011), 

tamamlayıcı besinlerde tuz ve şeker olmaması (PAHO, 2002; WHO, 2011) 

gerekmektedir. Bebekler bu dönemde bir besini tuzlu veya şekerli tattıkları zaman, 

ilerleyen yaşlarda da bu şekilde yemeye alışmaktadırlar (WHO, 2011). Bunun yanında 

tamamlayıcı besinlerin, baharatlı olmaması, kolay hazırlanabilir, bebek tarafından 

sevilmesi ve kolay yenilebilir olması, ayrıca bölgesel olarak ulaşılabilir ve satın 

alınabilir olması da gerekmektedir (WHO, 2011). 

İki tür tamamlayıcı besin bulunmakta bunlardan ilkini, özel olarak bebek için 

hazırlanan besinler; diğerini ise, ailenin tükettiği besinlerin değiştirilmesi ile bebeğin 

kolaylıkla yiyebileceği şekilde ayarlanan ve besin öğesi yönünden zengin olan besinler 

oluşturmaktadır (TC Sağlık Bakanlığı, 2009). 

2.1.15.1. Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı ve Geçiş Zamanına Etki 

Eden Faktörler 

Anne sütü 4- 6 aylıktan sonra bebeğin çeşitli besin ihtiyaçlarını karşılamada 

yetersiz kalmaktadır. Bazı tamamlayıcı besinler yavaş yavaş eklenerek bebeğin anne 

sütü ile beslenmeden yetişkin tip beslenme dönemine sorunsuz olarak geçmesi 

gerekmektedir. Çocuğun ek gıdalara alıştırıldığı bu dönem “ek gıdalara başlama 

dönemi” veya “weaning dönemi” şeklinde ifade edilmektedir (Tayar vd., 2017). 

Dünya Sağlık Örgütü ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından tamamlayıcı 

besinlere altıncı ayda başlanması ve bu süreçte anne sütüne de devam edilmesi 

gerektiğine vurgu yapılmaktadır (PAHO, 2002; WHO, 2011). Diğer taraftan Avrupa 

Gıda Güvenliği Otoritesi ise, zamanında doğmuş bebeklerde tamamlayıcı besinlere 4-

6 ay arasında başlanmasının güvenli olduğunu, sağlık açısından obeziteye, alerjiye, 

kilo kaybına ve enfeksiyona neden olmadığını belirtmiştir (European Food Safety 

Authority (EFSA) and Nutrition and Allergies (NDA), 2009). Avrupa Pediatrik 

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği tarafından ise, ilk altı ay tek başına 

anne sütü verilmesinin istenen bir hedef olduğu, tamamlayıcı besinlere 17. haftadan 
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önce ve 26. haftadan sonra başlanılmaması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Agostoni 

vd., 2010).  

Lutter (2012) tarafından küçük çocukların büyüme modellerini tanımlamak 

için, tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve tamamlayıcı beslenme uygulamaları 

hakkında mevcut verileri araştırmak amacıyla yapılan bir araştırmada, 19 ülkenin 

14'ünde, bebeklerin yarısından azının, ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile 

beslendiği ve bu beslenme şekline sıvıların ve tamamlayıcı gıdaların erken eklendiği 

saptanmıştır. Gümüştakım vd. (2017) tarafından 0- 24 ay arası bebeği olan annelerin 

bebek beslenmesi hakkında bilgi seviyelerinin ölçülmesi ve bu yaş grubundaki 

bebeklerin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan bir diğer 

araştırmada ise, tamamlayıcı besinlere altıncı aydan sonra başlama oranının %51.2 

olduğu, altı aydan önce başlama oranının da % 25. 6 olduğu tespit edilmiştir. Atmaca 

(2008) tarafından 15–49 yaş kadınların anne sütü ile ilgili bilgilerinin ve tutumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılan bir diğer araştırmada, annelerin % 72’si ilk altı ayda 

tamamlayıcı besine gerek olmadığını ifade ederken; annelerin %8’i sıfır- birinci ayda, 

%8’i iki– üçüncü ayda, %12. 6 ‘sı dört– beşinci ayda, %71. 2’si ise altı aydan sonra 

tamamlayıcı besinlere başlamanın uygun olduğunu belirtmişlerdir. Yılmazbaş vd. 

(2015) tarafından annelerin tamamlayıcı besinlere ne zaman, hangi nedenlerle ve 

besinlerle başladıklarını belirlemek, ayrıca biberon mamaları ve formül sütleri 

hakkında ne düşündüklerini saptamak amacıyla yapılan bir araştırmada ise, annenin 

sütünün yetmemesi, bebeğinin doymadığı düşüncesi, bebeğin memeyi istememesi ve 

bebeğin yeni tatlara alışması nedeniyle annelerin tamamlayıcı besinlere erken 

başladıkları saptanmıştır.  

Tamamlayıcı besinlere başlama zamanını bebeğin sindirim sistemi, ürogenital 

sistemi, nörolojik sistemi ve psikososyal gelişimi belirlemektedir (Gür, 2007). 

Nörolojik Sistem: Bebekler dördüncü aydan önce, besini lokma haline 

getirme, yutağa gönderme ve yutma için gerekli nöromüsküler uyuma sahip değillerdir 

(Akers ve Groh Wargo, 2005). Ayrıca bu aylarda bebeklerde katı besinleri alma ve 

yutma için gerekli olan oturma yeteneği henüz de gelişmemiştir. Bebekler ellerine 

aldıkları cisimleri yaklaşık beşinci ayda ağızlarına götürebilmekte, besinleri ezebilme 

ve çiğneme yetenekleri ise, bu aylarda gelişmektedir. Sekizinci ayda ise, birçok 

bebeğin dişlerinin çıkması, desteksiz oturabilmesi ve katı lokmaları yutabilecek dil 
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esnekliğini kazanmış olması; katı ve parmak besinleri yemesinde bebeğe kolaylık 

sağlamaktadır. Bebek bir yaş civarında el becerisinin gelişmesi ile birlikte aile 

sofrasında bulunabilmektedir (Gür, 2007). 

Sindirim Sistemi: Sindirim fonksiyonları alınan besinlere karşı adaptasyona 

ve bazı enzimatik fonksiyon ve/veya aktivasyonun olgunlaşma hızına bağlıdır (PAHO, 

2002). Süt çocuklarında mide, bağırsak ve pankreas enzimleri henüz yetişkin düzeyine 

ulaşmamış olmakla birlikte; dördüncü aydan itibaren mide asidinin yeterli seviyeye 

gelmesi ile birlikte protein sindirimi kolaylaşmaktadır. Altıncı ayda ise, sindirim 

sistemi yağ, nişasta ve proteinin aktif sindirimi ve emilimi için yeterli düzeye ulaşmış 

durumdadır (Gür, 2007). Yağ emilimi yeni doğanlarda farklılık göstermekle birlikte, 

anne sütünün ve formüla mamalarının yağ bileşenleri iyi emilebilmektedir. Bebeğin 

lingual ve gastrik lipazı midede kısa ve orta zincirli yağ asitlerini hidrolize etmekte, 

gastrik lipaz uzun zincirli yağ asitlerini hidrolize etmektedir. Uzun zincirli yağ 

asitlerinin birçoğu ise, hidrolize edilmeden ince bağırsağa ulaşmakta, burada anne 

sütünde bulunan safra tuzları tarafından stimüle edilen pankreatik lipaz tarafından 

parçalanıp, ince bağırsakta trigliseritlere hidrolize edilmektedir. Safra tuzları 

monogliserit, yağ asitleri ve lesitini emülsifiye ederek bağırsaklarda yağların 

sindirimine yardımcı olmakta, disakkaritlerin sindiriminden görevli olan enzimlerin 

(maltaz, isomaltaz, sukraz) aktiviteleri hamileliğin 28. haftasından 32. haftasına kadar 

erişkin düzeyine ulaşmakta, laktaz seviyesi doğuma yakın artış gösterip, doğumla 

beraber erişkin düzeyine ulaşmaktadır (Aktaç, 2012). 

Ürogenital Sistem: Yenidoğan işlevsel ama yeterince olgunlaşmamış bir 

böbreğe sahiptir ve yaşamın ilk haftalarından itibaren böbreğin büyüklüğü ve 

yoğunlaşma kapasitesi artmaktadır. Yenidoğanda ürik asit üretimi ve böbreklerin 

yoğunlaşma yeteneği sınırlı (Akt: Aktaç, 2012: 19) olup, yenidoğanın sınırlı böbrek 

işlevi yüksek çözünen madde yükü ile baş edebilecek seviyede olmadığı gibi, 

yoğunlaştırma yeteneği de kısıtlıdır. Dördüncü ay civarında süt çocuğunun böbrek 

işlevleri oldukça olgunlaşmış olup, yüksek çözünen madde yükü ile baş etme ve 

yoğunlaştırma yeteneği gelişmiştir (Gür, 2007).  

Savunma Sistemi: Yenidoğanda bağırsak mukozası, bağırsaklardaki 

mikroorganizmalara karşı savunmasız, bazı antijenik besin proteinlerine karşı ise, 

oldukça hassastır. Anne sütünde bulunan birçok faktör, bağırsak mukozasının 
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olgunlaşmasını hızlandırmakta ve geçiş besinlerin sindiriminde sindirim sistemini 

hazırlamaktadır. Bağırsak mukozasını mikroorganizma, toksin ve antijenlere karşı 

koruyan başlıca savunma mekanizmaları; mide asiditesi, mukus, bağırsak salgıları ve 

peristaltizmdir (Gür, 2007). Altıncı ayda bebeğin ağız içindeki sinir ve kasları yeterli 

seviyede gelişmekte ve besinleri kolaylıkla çiğneyip ve parçalayabilmekte bunun 

yanında sindirim sistemi farklı besinleri sindirebilmek için yeterli seviyeye ulaşmakta 

bu nedenle altıncı ayda tamamlayıcı beslenmeye başlanılması uygun görülmektedir 

(TC Sağlık Bakanlığı, 2009). 

Bebeğin sadece anne sütüyle artan enerji ihtiyacının karşılanamaması, 

doğumda sağlanan demir ve çinko depolarının tükenmesi, çeşitli tat ve kıvamların 

bebekte ısırma ve çiğneme becerisini artırması, çiğneme becerisinin ağız ve dil 

koordinasyonunu artırması, geç başlamanın besinlerin reddedilmesine sebebiyet 

vermesi gibi nedenler bebeklerin altıncı ayda tamamlayıcı besinlere geçme nedenleri 

arasındadır. Ayrıca anne sütünün, altıncı ayda doğum ağırlığının iki katını aşmış bir 

bebek için yeterli olmamaya başlaması da altıncı ayda ek gıdaya başlanılması 

nedenleri arasındadır. Çok uzun süre sadece anne sütü ile beslenen bebek memeye 

bağlanmakta, kaşıkla yemek istememektedir (Aktaç, 2012). 

Anneler tamamlayıcı besinlere bazen erkenden başlayabilmekte; annelerin 

sütlerinin tek başına bebeğine yeterli gelmediğini düşünmeleri bu durum üzerinde 

etkili olmaktadır. Bazen de annelerin erken dönemde bebeklerini farklı tatlara 

alıştırmak istemeleri de erken dönemde tamamlayıcı besinlere başlamalarında etkili 

olmaktadır. Ancak altıncı aydan önce tamamlayıcı besinlere başlanmaması 

gerekmektedir. Tamamlayıcı besinlere altıncı aydan önce başlanmamasının nedenleri 

arasında; tamamlayıcı besinlerin büyüme açısından bir üstünlüğünün olmaması, 

bebekte ilk aylarda dilin dışarı itme refleksinin güçlü olması, altıncı aydan önce 

çiğneme becerisinin henüz gelişmemesi, baş kontrolünün tam oluşmaması, bebeklerin 

isteksiz olması, böbrek işlevlerinin yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, sindirim 

sistemindeki enzimlerin yeterli seviyede olmaması durumları yer almaktadır (TC 

Sağlık Bakanlığı, 2009).  

Tamamlayıcı besinlere altıncı aydan önce başlanılması durumunda 

tamamlayıcı besinler anne sütünün yerini alabilmekte, bu durum bebeğin daha az 

emmesine, annenin daha az süt üretmesine, anne sütü verme süresinin kısalmasına 
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neden olabilmektedir. Bunun sonucunda ise, bebeğin besinsel gereksinimleri yeterince 

karşılanmamış ve bebek anne sütünü de yeterli miktarda almamış olmaktadır (Köksal 

ve Özel Gökmen, 2008; WHO, 2011). Tamamlayıcı besinlere erken başlanıldığında, 

anne sütündeki koruyucu etmenler daha az alınmakta, bu yüzden de bebeklerde 

hastalık görülme oranı ve bu hastalıklara bağlı ölüm riski artmış olmaktadır. 

Tamamlayıcı besinlere erken başlanıldığında tip 1 diyabet, atopik hastalıklar, alerjik 

hastalıklar, astım ve enfeksiyon hastalıklarının görülme olasılığı artmaktadır (Köksal 

ve Özel Gökmen, 2008). Katı besinlerin aspire edilme tehlikesinin yüksek olmasından 

dolayı boğulmalar olabilmektedir (TC Sağlık Bakanlığı, 2009). 

2.1.15.2. Tamamlayıcı Besinlere Geçiş 

Altıncı aydan sonra büyümenin hızla devam etmesi ve daha aktif hale gelmesi 

nedeniyle anne sütü, bebeğin besin ihtiyacını karşılayamamakta, anne sütünün yanında 

tamamlayıcı besinlere başlamak gerekmektedir (TC Sağlık Bakanlığı, 2009). 

Tamamlayıcı besinlere belirli bir düzen içerisinde başlanmasını gerekmekte olup, elma 

ve/veya şeftali püresi, pirinç unu ile hazırlanmış muhallebi, yoğurt, sebze püresi ilk 

başlanacak tamamlayıcı besinler arasındadır. Alerji yapma riski bulunan turunçgiller, 

yumurta, ekmek, balık ve et ilk verilecek besinler arasında yer almamaktadır. Sebze 

püresi başlangıçta havuç, patates, pirinç ve yağ eklenerek hazırlanmakta; zaman içinde 

maydanoz, kabak, ıspanak, kereviz, karnabahar gibi sebzeler eklenebilmektedir. Pırasa 

ve taze fasulye gibi sebzeler, püre haline getirilmesi zor olduğu için erken dönemde 

sebze püresinde kullanılmayabilmektedir. Bekletilme süresine bağlı olarak sebzelerde 

vitamin kaybı olmakta; bu nedenle sebze püresinin günlük hazırlanması ve tüketilmesi 

gerekmektedir. 6- 12 ay arasında bebeklerin demir gereksinimi oldukça artmaktadır. 

Demirden zengin ve biyoyararlılığı yüksek besinler sırasıyla; karaciğer, kırmızı et, 

tavuk etinin beyaz olmayan kısımları ile demirden zenginleştirilmiş tahıllı bebek 

mamalarıdır. Karaciğer, demir gereksinimi göz önünde tutularak bu dönemde, haftada 

1-2 köfte kadar verilebilmektedir. Yumurta sarısı, kuru baklagiller ise, demirden 

zengin ancak emilimi düşük besinler olup, demir emilimi düşük olan bu besinlerin 

demirinden tam yararlanabilmesi için, C vitamininden zengin domates, turunçgiller, 

sivri biber gibi besinlerle tüketilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Yeşil 

yapraklı sebzeler de demirin iyi kaynakları arasındadır. Bakla nadir olmakla birlikte 

favizme(enzim yetersizliği) yol açacağından, patlıcan da vitamin ve mineral içeriğinin 
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düşük olması nedeniyle bebekler için uygun tamamlayıcı besinler değildir (Aktaç, 

2012; Kleinman, 2009). 

İlk altı ayda, bebeğin günlük gereksiniminin tümünün anne sütü ile 

karşılanması önerilmekte; bu dönemde bağırsak geçirgenliği fazla olduğu için inek 

sütü allerjisi diğer dönemlere göre daha sık görülebilmektedir. En azından ilk altı ayda, 

atopik çocuklarda ilk 12 ayda tam inek sütü kullanımından olabildiğince kaçınılması 

gerekmektedir. İnek sütünün, yoğurt ya da muhallebi biçiminde tüketilmesi sindirim 

sistemi için daha az sorun oluşturmaktadır. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, 

Hepatoloji ve Beslenme Derneği inek sütünün az miktarda tamamlayıcı besinlere 

eklenmesini tolere edilebilir düzey olarak belirtmekte, asıl içecek olarak 12 aydan önce 

verilmemesini önermektedir (Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002).  

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği glutenin 

dördüncü aydan önce verilmemesini ve yedinci aydan sonra verilmesinde ölçülü 

davranılması gerektiğini önermektedir. Bu süreçte bebek tek başına anne sütü almaya 

devam ederken glutenin az miktarda verilmesi ve aşamalı olarak artırılması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Amerikan Alerji, Astım ve İmmunoloji Yüksekokulu Konsensüs 

Raporuna göre; alerji riski belirlenerek, risk altındaki bebeklerde süt ürünlerinin 12 

aya, yumurtanın 24 aya, yer fıstığı, fıstık, balık ve deniz ürünlerinin verilmesinin ise 

36 aya kadar geciktirilmesi önerilmektedir. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, 

Hepatoloji ve Beslenme Derneği bu nedenle her seferinde tek bir besinin eklenerek 

reaksiyon oluşup oluşturmadığının kontrol edilmesini önermektedir (Agostoni vd., 

2008; Fiocchi, Assa'ad and Bahna, 2006). 

2.1.15.3. Tamamlayıcı Besinler 

Yaşamın ilk iki yılı büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu bir dönemdir, bu 

yüzden vücut ağırlığı başına düşen besin öğesi gereksinimi oldukça yüksek olup, anne 

sütü, 6-24 aylık dönemde bebeğin besin öğesi gereksiniminin önemli bir kısmını 

karşılamaktadır. Birçok gelişmekte olan ülkede tamamlayıcı besinler yeterli düzeyde 

demir, çinko ve B6 vitamini gereksinimini karşılayamamakta, bitkisel olan 

tamamlayıcı besinler ise, bazı mikro besin öğelerini karşılamada yetersiz 

kalmaktadırlar. Bebeğin besinsel gereksinimleri ancak besin çeşitliliği arttırılarak 

karşılanabilmekte; et, kümes hayvanları, balık veya yumurta her gün veya mümkün 
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olduğunca sık, vitamin A açısından zengin sebze ve meyveler her gün verilmelidir. 

Altıncı aydan sonra etin erken dönemde bebek beslenmesine eklenmesi ve düzenli 

kullanılması yeterli miktarda çinko alımını sağlamaktadır. Aynı zamanda demir, B6 

ve B12 vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasında da et tüketimi oldukça önemlidir (Krebs 

ve Hambidge, 2007). 

Kalsiyum gibi çoğu besin öğesinin en iyi kaynağı süt ürünleri olup, likit süt 

ürünleri kolay kirlenmekte, özellikle biberonla verilen taze, işlem görmemiş inek 

sütünün 12. aydan önce verilmesi dışkıda kan kaybına ve demirin biyoyararlılığının 

azalmasına sebep olabilmektedir. Fermente sütlerin (yoğurt ve peynir) raf ömürleri 

daha uzun olup, PH’ın düşük olmasından dolayı demirin emilimi daha fazladır. 

Fermentasyon sırasında süt proteinleri parçalandığı için kalsiyum ve magnezyum 

açığa çıkmakta ve emilimleri kolaylaştırmaktadır. İçlerindeki laktoz kolay 

sindirilmekte, İnstrinsik B vitamini ve folat yapımına etkileri bulunmakta, probiyotik 

özelliklere sahip olmaktadır (PAHO, 2002; Schiess vd., 2010). 

Yağlar, esansiyel yağ asitlerini içermesi ve yağda eriyen vitaminlerin 

emilimine olanak sağlamasının yanı sıra, besinlerin enerji yoğunluğunu ve duyusal 

kalitesini artırmasından dolayı oldukça önemlidir. Bu nedenle tamamlayıcı besinlerin 

yağ içeriğinin yeterli olmasına dikkat edilmesi ve liften zengin olan besinlerin 12. ayın 

sonuna doğru verilmesi gerekmektedir. Erken dönemde bol lifli beslenme 

hazımsızlıklara, kalsiyum ve çinkonun bağırsaktan emiliminin engellenmesine neden 

olmaktadır. Besin değeri düşük olan çay, kahve, gazoz gibi içeceklerden kaçınılmalı, 

meyve suyu gibi besinler besin değeri yüksek besinlerin yerini aldığı için miktarları 

sınırlandırılmalıdır. Bebekler bitkisel çayların farmatoksikolojik etkilerine 

yetişkinlerden daha duyarlıdır. Çay ve kahve bebekte olmayan demirin emilimini 

etkileyen bileşikler içerdiğinden, bebek ve küçük çocuklar için önerilmemektedir. 

Şekerli içecekler, enerji haricinde başka besin öğesi içermemektedir. Meyve suyu, esas 

olarak değişik oranlarda bulunan früktoz, glikozdan oluşmaktadır. Fazla meyve suyu 

tüketimi bebeğin diğer yiyeceklere karşı olan iştahını azaltmakta, böylelikle besin 

öğesinden zengin diğer besinlerin yerini almaktadır. Meyve suyu tüketiminin altıncı 

ay ve sonrası için 120-180 ml/gün geçmeyecek şekilde sınırlandırılması 

gerekmektedir. 250 ml’den fazla meyve suyu tüketimi yüksek früktoz içeriğinden 

dolayı ishale sebep olabilmektedir. Diş çürükleri, gelişim geriliği, boy kısalığı ve okul 
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öncesi dönemde oluşan obezite fazla meyve suyu tüketimine bağlı oluşan riskler olarak 

belirtilmektedir (Akers ve Groh Wargo; Kleinman, 2009; PAHO, 2002; Schiess vd., 

2010). 

Az pişmiş yumurta, çiğ yumurtadan yapılmış mayonez gibi yiyecekler, hazır 

pişmiş tavuk, pastörize sütten yapılmamış peynir, midye gibi kabuklu deniz ürünleri, 

acılı ve baharatlı yiyecekler, hazır çorbalar ve muhallebiler, karbonatlı içecekler ve 

katkı maddeleri içeren her türlü yiyecek ve içecek, bebek ve süt çocukluğu döneminde 

önerilmeyen besinler arasında yer almaktadır (Gökçay, 2014; PAHO, 2002). 

Temel besinler, toplum tarafından tüketilen esas besinleri ifade etmektedir. 

Tahıllar ve kök besinler toplumların genelinde temel besin olarak kullanılmakta ve 

temel besinler genellikle enerji sağlamaktadır. Tahıllar ayrıca protein içermektedir. 

Temel besinler demir, çinko ve kalsiyumdan fakir olup tahıllar içerdikleri fitatlardan 

dolayı aynı öğündeki besinlerin demir, çinko ve kalsiyum emilimini 

engelleyebilmektedir. Fermentasyon besinin vitamin içeriğini arttıran, fitatları azaltan, 

demirin biyoyararlılığını arttıran ve sindirimi geliştiren eski bir yöntemdir. Bebeğin 

yeteri kadar besin öğesi alması için temel besinlerin diğer besinlerle birlikte 

tüketilmesi gerekmektedir. Bu besinler; bakliyatlar( bezelye, fasulye, yer fıstığı) ve 

yağlı tohumlar, hayvansal kaynaklı besinler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu 

renkli meyve ve sebzeler, yağlar ve şekerlerdir. Çorba besin öğesi açısından zengin 

besinler içerse bile, diluedir ve çok su içermektedir. Bebek çorba içtiğinde mide 

kapasitesini doldurmakta, günde beş kez çorba içmesi durumunda bile besin öğesi 

gereksinimini karşılamak için yeterli olmamaktadır (Agostoni vd., 2008; Palmer, 

2009; TC Sağlık Bakanlığı, 2009). 

2.1.15.4. Tamamlayıcı Besinlerin Verilme Şekli ve Kıvamı 

 Tamamlayıcı besinleri kaşık ya da bardakla vermeye çalışmak, bebeği kaşıkla 

yemeye ve bardak kullanmaya alıştırmak açısından oldukça önemlidir (Çankırılı ve 

Aydın, 2014). Altıncı ayda bebeğe anne sütü vermeye devam ederken, az miktarlarda 

başlanıp bebek büyüdükçe miktarı artırılarak tamamlayıcı besinler verilmekte; 

bebeğin ihtiyaç ve alımları doğrultusunda, bebek büyüdükçe kademeli olarak besin 

kıvamı ve çeşitliliği artırılmaktadır. Tamamlayıcı besinlere bir çeşitle başlamak, 

bebeğin o besine alerjisi olup olmadığını belirleme açısından son derece önemlidir. 
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Yeni besin verildikten sonraki süreçte bebek birkaç gün gözlemlenip, herhangi bir 

alerji durumu yoksa yeni besine geçiş yapılabilmektedir. Bebekler altıncı ayın başında 

püre haline getirilmiş veya yarı katı besinleri tüketebilmekte (Çankırılı ve Aydın, 

2014; PAHO, 2002), 12. ayda ise, bebeklerin çoğu ailenin diğer fertlerinin yediği 

yiyecekleri yiyebilmektedir. 4 yaşına kadarki süreçte çiğ havuç, üzüm, sosis, kuru 

üzüm, patlamış mısır, fındık, yuvarlak şeker gibi şekil ve kıvamı nedeniyle 

boğulmalara neden olabilecek besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Yarı katı ve 

püre besinler çenenin yukarı aşağı hareketi ile ağız içindeki besinleri ezme ve dişlerin 

çıkmasına kadar ilk ihtiyaç duyulan besinler arasındadır. Verilen besinlerin uygun 

kıvamda olmaması bebeğin yeterli miktarda yememesine veya yemek süresinin çok 

uzamasına neden olmaktadır. Pütürlü besinlerin 10. ay ve sonrasına kadar 

verilmemesi, bebekte ileri zamanlarda beslenme problemlerin oluşma riskini 

artırabilmektedir (Kleinman, 2009; PAHO, 2002; Schiess vd., 2010). 

2.1.15.5. Tamamlayıcı Besin Miktarı, Öğün Sayısı ve Enerji Yoğunluğu 

Tamamlayıcı besinin enerji yoğunluğuna ve her beslenmede tüketilen miktara 

göre uygun beslenme sayısı belirlenmektedir. Anne sütü alan bebekler için uygun öğün 

sayıları ve besin miktarları 6-8. ayda 2-3 öğün/200 kalori, 9-11. ayda 3-4 öğün/300 

kalori ve 12-24. ayda 3-4 öğün/500 kalori olarak planlanması gerekmektedir. Anne 

sütü alan bebekler 6-8. ayda en az 2 öğün, 9- 23. ayda 3 öğün, anne sütü almayan 

bebekler 6-23. ayda en az 4 öğün tamamlayıcı besinlerle beslenmelidir. Besinin enerji 

içeriği düşük, öğünde yenilen miktar az veya bebek anne sütü almıyorsa bebeğin daha 

çok öğünlere ihtiyacı bulunmaktadır. Başlangıçta tamamlayıcı besin miktarının az 

olması nedeniyle bebeği doyurmaması ayrıca verilen besinin sindirilmesine anne 

sütünün yardımcı olması nedeniyle tamamlayıcı besinler verildikten sonra bebeğin 

emzirilmesi yararlı olmaktadır (Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; 

Köksal ve Özel Gökmen, 2008; PAHO, 2002; WHO, 2008). 

Bebeklerin mide kapasitesi 30g/kg olup; bebeğin mide kapasitesi dikkate 

alındığında, bebeklere gün içinde tekrarlayan öğünler verilmesi bunun yanında bir 

öğünde yeterli miktarda besin verilebilmesi için gerekli besinin kıvamı ve çeşitliliğine 

de dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre tamamlayıcı besinlerin en az enerji 

yoğunluğu 0,8 kkal/g olması gerekmektedir (PAHO, 2002; Tokatlı, 2003). 
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2.1.15.6. Tamamlayıcı Besin Öğesi İçeriği 

Enerji: Gelişmekte olan ülkelerde anne sütü ile beslenen bebeklerin, anne sütü 

ile aldıkları enerji; 6-8 ay için 413 kkal, 9-11 ay için 379 kkal ve 12-23 ay için 346 

kkal/gün seviyededir. Ancak enerji ihtiyaçları 6-8 aylık bebekler için 615 kkal/gün, 9-

11 aylık bebekler için 686 kkal/gün ve 12-23 aylık bebekler için 894 kkal/gün’dür. 

Gelişmekte olan ülkelerde bu yaş grubu bebekler için tamamlayıcı besinlerden 

alınması gereken enerji miktarları sırasıyla 200 kkal/gün, 300 kkal/gün ve 550 

kkal/gün’dür. Gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı besinlerden alınması gereken enerji 

miktarları sırasıyla 6-8 ayda 130 kkal/gün, 9-11 ayda 310 kkal/gün, 12-23 ayda 580 

kkal/gün’dür. Aradaki fark ortalama anne sütü miktarından kaynaklanmaktadır. Eksik 

olan enerji ihtiyacını tamamlayıcı besinlerden karşılayabilmek için, besinlerin yeterli 

miktarda enerji içeriğine sahip olması gerekmektedir (Dewey ve Adu- Afarwuah, 

2008; Krebs ve Hambidge, 2007; PAHO, 2002). 

Karbonhidrat: Bebekler için hazırlanan tamamlayıcı besinlerin birçoğunu 

tahıllar oluşturmakta, bu besinlerdeki nişasta ise, temel karbonhidrat ve enerji 

kaynağını oluşturmaktadır. Bitkisel besinler nişastanın yanında posa (nişasta olmayan 

polisakkaritler) ve lignin de içermekte, bu besinler ince bağırsakta tamamen 

sindirilmeden kolona ulaşıp kolondaki mikroflora (anaerobik bakteriler) tarafından 

fermantasyona uğramaktadır. Kolondaki bakteri florası ve fermantasyondan dolayı 

oluşan kısa zincirli yağ asitleri bebeklik dönemi boyunca değişmektedir (Aktaç, 2012).  

Protein: Tamamlayıcı beslenme döneminde protein ihtiyacını sağlamak zor 

olup, protein ihtiyacı erken bebeklik döneminde, 6-12 aylar arası döneme göre daha 

çoktur. Güvenilir alım seviyesi 6-9 aylık bebekler için 1,09 g/kg, 9-12 aylık bebekler 

için 1,02 g/kg ve yetişkinler için 0,8 g/kg’dır (Köksal ve Özel Gökmen, 2008). 

Yağ ve Yağ Asidi: Yağlar, küçük çocuklarda temel enerji kaynağı olup, anne 

sütündeki yağ oranı enerjinin %40-55’i iken, karbonhidratlar açısından zengin 

oldukları için tamamlayıcı besinlerin yağ miktarları düşüktür. Tamamlayıcı besinlere 

başlanması ile enerjinin yağdan gelen oranı önemli düzeyde azalmaktadır. Bebeklerde 

düşük yağlı diyetlerin uygulanması ile yağda eriyen vitaminlerde, çoklu doymamış yağ 

asitlerinde ve enerji metabolizmasını düzenleyen diğer antioksidan vitaminlerde 

yetersizlik olabilmektedir. Toplam yağ alımı yağda eriyen antioksidan vitaminlerden 

E vitamini alımı ile de ilgilidir. E vitamini dolaşımdaki kolesterol ve düşük dansiteli 
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lipoproteinlerin oksidasyonunu önlemekte, uzun dönemde kardiyovasküler hastalık 

tehlikesini azaltmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda 1920’li yıllarda doğan ve 

yaşamın ilk yılı süresince düşük yağ ve enerji alımı nedeniyle büyüme ve gelişme 

geriliği gözlenen bireylerin daha sonraki yaşamlarında, kardiyovasküler mortalite 

tehlikesinin artığı görülmüştür. Fakat yağ alımının artırılması da daha sonraki 

dönemlerde obezite gelişimine neden olmaktadır (Köksal ve Özel Gökmen, 2008). 

Tamamlayıcı besinlerde yağdan gelen enerji yüzdesinin %30-45 seviyelerinde 

olması; anne sütü alım seviyesine, anne sütünün yağ içeriğine göre değişmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ortalama anne sütü alımında, normal yağ konsantrasyonu 

38g/L’dir. Tamamlayıcı besinlerle yağdan gelen enerji miktarı 6-8 ayda %0-34, 9-11 

ayda %5- 38, 12-23 ayda %17-42’dir. Bebekler için yağın miktarı kadar kalitesi de 

çok önemlidir, bu yüzden balık, yumurta, karaciğer, fındık, fıstık ve bitkisel yağlar 

gibi esansiyel yağ asitlerini içeren kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır (Krebs ve 

Hambidge, 2007; PAHO, 2002). 

Vitamin ve Mineraller: Tamamlayıcı besinlerde bulunan vitamin ve 

minerallerin yeterliliği tüketilen miktara ve biyoyararlılığa bağlıdır. Gelişmekte olan 

birçok ülkede tahıllar, nişasta içeren kök ve yumru sebzeler tamamlayıcı besin olarak 

kullanılmaktadır. Bu besinler genellikle çorba olarak kullanılmakta ve kullanılan 

miktarların az olması sebebiyle enerji, vitamin ve mineral içerikleri yetersiz 

kalmaktadır. Bu besinlerin ayrıca fitik asit, polifenol ve/veya diyet posası içeriklerinin 

yüksek olması vitamin ve mineral emilimini engellemektedir. Bu nedenle FAO (Food 

and Agriculture Organization) ve World Health Organization (WHO)’nun önerileri 

doğrultusunda tamamlayıcı besinler demir ve çinko içeriklerine göre yüksek, orta ve 

düşük biyoyararlılıkta olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Ayrıca demirin 

biyoyararlılığı öğünün C vitamini içeriğine ve bazı bireylerde aynı anda tüketilen çay 

ve kahve oranına bağlı olarak değişmektedir. Çinko için günlük kalsiyum alımı (1 

g/gün) ve günlük fitat/çinko oranı (5/15) önemlidir. Rafine olmamış tahıllardan ve 

kuru baklagillerden oluşan tamamlayıcı besinlerin birçoğunda bu oran 15/36 arasında 

değişmekte ve pirince dayalı tamamlayıcı besinlerde ise, bu oranın daha düşük olduğu 

(yaklaşık olarak 15) bilinmektedir. Hayvansal proteinden zengin tamamlayıcı 

besinlerle demir, çinko, bakır, selenyum ve iyot gibi bazı elementlerin 
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biyoyararlılıkları ve/veya miktarları artmakta, fitat/çinko oranları ise azalmaktadır 

(Köksal ve Özel Gökmen, 2008; Krebs ve Hambidge, 2007). 

Düşük yağ içerikli tamamlayıcı beslenmede yağda eriyen vitaminlerin (A, D, 

E, K) ve karotenoidlerin biyoyararlılığı düşmektedir. Posa, özellikle de pektinler, 

gastrik boşalmayı geciktirip, misel oluşumunu engelleyerek β-karoten emilimini 

azaltmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerin demir, çinko, kalsiyum gibi mineral 

içerikleri özellikle 6-24 aylık dönemdeki süt çocuğunun ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadır. Ayrıca 6-12 aylık bebeklerin yiyebileceği hayvansal besin 

miktarı genellikle demir, kalsiyum, bazende çinko ihtiyacını sağlayabilecek seviyede 

değildir. Gelişmiş ülkelerde özellikle demir ile zenginleştirilmiş besinlerin 

tüketilmediği durumlarda anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama demir alımları 

yetersiz kalabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı besinlerdeki çinko miktarı 

da yetersizdir. Gelişmekte olan ülkelerde süt çocuklarına ek olarak vitamin ve mineral 

verilmesi veya tamamlayıcı besinlerin içeriğine eklenmesi önerilmektedir (Aktaç, 

2012). 
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2.2. İlgili Yayın ve Araştırmalar 

2.2.1. Anne Sütü İle İlgili Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Eker ve Yurdakul (2006) tarafından yapılan araştırmada, Mersin Devlet 

Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’nde doğum yapan annelerin emzirme ve bebek 

beslenmesi konusundaki bilgi ve uygulamalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu araştırmaya katılmayı kabul eden ve doğum yapan 92 

anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri anket formu aracılığı ile toplanmış olup, 

araştırma sonucunda, annelerin % 95.7’ sinin bebeğini doğru şekilde emzirdiği ve 

doğumdan ilk bir saat içinde emzirme oranının % 69.6 olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

araştırma sonucunda annelerin emzirmeden önce ve emzirmeden sonra şekerli su 

verme ve emzirdikten sonra su verme gibi geleneksel uygulamaları kullandıklarını 

bunun yanında annelerin % 68.5’inin, hastanede emzirme konusunda bilgi aldıkları 

belirlenmiştir.  

Tunçel ve diğerleri (2006) tarafından yapılan araştırmada ise, sıfır iki yaş arası 

çocuğu olan annelerin bebeklerini anne sütüyle beslenme durumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi 

Genel Pediatri ve Yenidoğan Poliklinikleri’ne başvuran sıfır iki yaş arası çocuğu olan 

251 anne oluşturmakta olup, araştırmanın verileri anket formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, anne sütü ile beslenme durumunun Türkiye 

verilerinin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerinin gerisinde olduğu; bunun 

yanında sadece anne sütü ile beslenme oranının dört aylıktan küçük bebeklerde % 33, 

dört altı aylık bebeklerde ise, bu oranın % 3. 7 olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda anne sütü verilmeme oranının dört aylıktan küçüklerde % 10. 8, dört altı 

aylık bebeklerde bu oranın % 33.3, altı aylık büyüklerde hem anne sütü hem ek gıda 

ile beslenme oranının % 33 ve anne sütü vermeme oranının ise % 67 olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Bayram (2006) doğum yapan annelerin postpartum dönemde anne sütüyle ilgili 

bilgi seviyelerini araştırmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Afyon Zübeyde Hanım 

Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Afyon SSK Hastanesi ile Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan 

209 anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri iki bölümden oluşan anket formu 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerden sadece % 33.5’ inin 

doğumdan önce bilgi aldığı saptanırken, bu annelerden % 74.3’ ünün ise, sağlık 

personelinden bilgi aldığı belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan 

annelerin tamamının bilgi almak için basın yayın organlarına başvurmadığı, annelerin 

sütün sağılıp saklanmsı ve koşulları hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığı saptanmıştır. 

Annelerin emzirme oranının % 80. 7 olduğu, annelerin emzirme bilgi düzeylerinin 

çalışma durumları, eğitim düzeyleri, doğumda anestezi uygulanma durumu, ikamet 

ettikleri alanlar ve eşlerinin meslek grubu ile arasında anlamlı ilişki olduğu ancak, 

annelerin yaş, gebelik ve doğum sayıları ve evlenme yaşları ile arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Atmaca (2008) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi 

Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği’ne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Yenidoğan Servisi’ne tedavi için gelen 15–49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili 

bilgilerinin ve tutumlarını araştırmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 286 kadın 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket formu aracılığıyla toplanmış olup, araştırma 

sonucunda, araştırmanın çalışma grubunda yer alan kadınların tamamı, bebekliğin 

herhangi bir döneminde anne sütünün verilmesi gerektiği ifade etmiş, kadınların %12. 

9’u anne sütünün sıfır– altı ay, %42’si 6– 12 ay, %41’i 12–24 ay ve %3’ü 24 aydan 

fazla anne sütü verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda 

kadınların çoğunun anne sütünün iki yaşına kadar verilmesi gerektiğini bilmedikleri, 

uygulamadıkları bunun yanında kadınların % 72’sinin ilk altı ayda tamamlayıcı besine 

gerek olmadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Tamamlayıcı besine başlama zamanı 

olarak kadınların %8’i sıfır- birinci ayın, %8’i ikinci– üçüncü ayın, %12. 6 ‘sı 

dördüncü– beşinci ayın, %71. 2’si ise altıncı ay sonrasının uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan kadınlarınn %32. 5’inin anne 

sütünün yararlarıyla ilgili bilgileri sağlık personelinden aldıkları belirlenirken, %49. 

3’ünün anne sütü ile ilgili bilgilerini aile ve çevresindeki kişilerden aldıkları 

belirlenmiştir.  
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Duran (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, ebe ve hemşirelerin, anne sütü 

ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışlarının, danışmanlık ettikleri annelerin 

bebeklerini anne sütü ile besleme davranışlarına olan etkisi değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Edirne il merkezinde yaşayan 59 ebe/hemşire ve 161 

anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, anket formu aracılığıyla toplanmış olup, 

araştırma sonucunda, çocuğu olan 47 ebe/hemşirelerin %95. 7’sinin bebeklerine ilk 

besin olarak anne sütü verdikleri, %4. 3’ünün ise formül mamaya başladıkları 

belirlenmiştir. 47 ebe/hemşireden %53. 2’sinin 6 aydan az sürede bebeklerine sadece 

anne sütü verdiği, %46. 8’inin ise, en az 6 ay bebeklerine sadece anne sütü verdiği 

saptanmıştır. 47 ebe/hemşireden 12 ay boyunca bebeğini emzirenlerin oranının %70. 

2, 12 aydan az emzirenlerin oranının ise %29. 8 olduğu belirlenirken, 161 annenin 

%62. 1’inin bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdiği, %21. 1’inin formül mama, 

%15. 5’inin su ve %1. 3’ünün ise, şekerli su verdiği saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin altı aydan az sadece anne 

sütü verme oranının %59. 9 olduğu, en az altı ay sadece anne sütü verme oranının ise 

%40. 4 olduğu belirlenmiştir. Annelerin %50. 9’unun en az 12 ay boyunca bebeklerini 

emzirdiği görülürken, 12 aydan az bebeğini emzirenlerin oranının %49. 1 olduğu 

saptanmıştır. Bebeklerine ilk olarak anne sütü veren, her istediğinde ve 12 ay süreyle 

emziren ebe/hemşirelerin oranının annelere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenirken, 

ebe/hemşirelerin bilgi veya davranışlarının annelerin anne sütü davranışları üzerinde 

anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır. 

Eskibozkurt (2008) yetişkin eğitimi açısından yeni doğum yapmış annelerin 

anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi seviyelerini araştırmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi’nde 01 Nisan 

2007 - 30 Nisan 2007 yılında doğum yapmış 300 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri anket formu aracılığıyla toplanmış olup, araştırma sonucunda, annelerin %78. 

7’si ağızın(kolostrumun) besleyici olduğunu ve hastalıklara karşı koruduğunu ifade 

etmişlerdir. Emzirme konusunda sorun yaşayan annelerden %17. 2’si ebe ve 

hemşirelerden destek aldığını belirtirken, %9. 2’ si komşu ve akrabalardan destek 

aldığını ifade etmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin % 96’sı 

en az altı ay süre ile bebeğin emzirilmesi gerektiğini ifade ederken, ayrıca araştırma 

sonucunda doğum şekli ile bebeğin ilk ne zaman emzirildiği bunun yanında bebeğin 

kilosu ile emzirilme zamanı arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.  
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Şencan (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, anne sütü ile beslenme 

süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Ankara’daki Fatih Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Polikliniklerine başvuran 

iki ve dört yaş arası çocuğu olan 182 anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket 

formu aracılığıyla toplanmış olup, araştırma sonucunda, anne sütü verilme süresinin, 

annenin çocuğuyla aynı odada kalmasıyla ve babanın emzirmeyi desteklemesiyle 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Çalışan annelerin anne sütü verme sürelerinin kısa olduğu, 

toplam anne sütü verilme süresinin, annenin eğitim seviyesinden, düzenli gebelik 

takibinden, sağlık personelinden alınan bilgiden, çocuğun cinsiyetinden, bebeğin 

emzik kullanmasından, doğumdan sonra anne sütüne başlanma zamanından, bebeğin 

doğum haftasından, doğum şeklinden ve bebeğin doğum ağırlığından etkilenmediği 

saptanmıştır. 

Singh ve diğerleri (2009) “Exclusive breast feeding in low birth weight babies” 

adlı çalışmalarında düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğumdan dört aylığa kadar olan 

dönemde anne sütüyle beslenmelerinin büyümelerine olan etkisini incelemişlerdir. 

Araştırma boylamsal nitelikte olup, araştırmaya düşük doğum ağırlıklı (2500gr 

altında) 71 bebek dâhil edilmiştir. Bu süreçte bebeklerin büyüme parametreleri 

değerlendirilmiş, bebeklerin kilo (hastanede ve haftada bir gün), uzunluk (haftalık) ve 

baş çevresine (haftalık) ait değerler dört aylığa kadar kaydedilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin düzenli anne sütü alma durumlarında 

kilolarının, boylarının ve baş çevrelerinin standart büyüme normlarına yaklaştığı 

gözlenmiştir. 

Tatar Çiçek (2009) tarafından yapılan araştırmada ise, hamile bayanların bebek 

beslenmesi ve anne sütü konusundaki bilgi, davranış ve tutumları incelenmiştir. 

Araştırmanın örneklem grubunu Kahramanmaraş il merkezinde bulunan sağlık 

ocaklarından farklı sosyoekonomik düzeydeki 800 hamile kadın oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri anket formu anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşmeler 

yapılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, kadınların, hamilelikte ve gebelikte 

sigaranın zararlarını bildikleri, hamile bayanların büyük çoğunluğunun bebeklerini 

yeterli süre emzirme ve ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenme düşüncesinde 

oldukları belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda hamile kadınların ishalli bebeğe 

anne sütü verilmesi, bebeğin doğumdan hemen sonra emzirilmesi, anne sütünün 
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faydalarının yeterli ölçüde bilinmesi konularında önemli ölçüde, bunun yanında bebek 

beslenmesi ve anne sütü, anne sütü verilme süresinde bilgi alınan kaynak ve ek gıdaya 

doğru zamanda başlama konularında bilgi eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. 

Gökduman (2009) tarafından yapılan araştırmada sıfır- altı ay arası bebeği olan 

annelerin, anne sütünü artırmaya yönelik geleneksel uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya ilinde bulunan 216 anne oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri, anket formu aracılığıyla toplanmış olup, araştırma sonucunda, 

annelerin %90. 3’nün ilk yarım saat içinde çocuklarını emzirdikleri saptanmıştır. 

Annelerin % 75’inin bebeklerini ilk altı ay tek başına anne sütüyle beslemeyi 

düşündükleri, % 65’inin ise bunu gerçekleştiremediği belirlenmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunda yer alan annelerin %72. 7’si sütünü yeterli olarak algılarken bu 

annelerin %68. 8’inin bebeklerinin kilolarının normal olduğu saptanmıştır. Annelerin 

%77. 8’inin emzirme ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı, annelerin %19. 9'unun 

sütlerini artırmak için hiçbir uygulama yapmadıkları, çok azının ise (%9. 2) modern 

uygulama, çoğunun ise, geleneksel (%47. 9) ve geleneksel+modern (%42. 7) 

uygulamaları kullandığı belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan 

anneler tarafından en çok su olmak üzere (%62), süt (%24. 1), tatlı (%20. 8), incir 

(%18. 1), soğan (%17. 6), meyve-meyve suyu (%16. 2), rezene çayı (%14. 8) ve sebze-

yeşillikler (%13. 9) sütü arttırıcı besinler olarak ifade edilmiştir. 

Kaya (2009) tarafından yapılan araştırmada, annelerin anne sütü ve 

emzirmeyle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Polikliniklerine başvuran sıfır- iki yaş arası bebeği olan 453 anne 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket formu aracılığıyla toplanmış olup, araştırma 

sonucunda, annelerin bebeklerini anne sütüyle emzirme oranlarının yüksek olduğu, 

ancak ilk altı ay tek başına anne sütü verme oranının ise düşük, erken dönemde 

tamamlayıcı besine başlama oranının ise, yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Onbaşı (2009) doğumdan önce anne adaylarına verilen anne sütü ve emzirme 

konusundaki eğitim programının etkililiğini araştırmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu deney grubunda 90, kontrol grubunda 100 anne olmak üzere toplamda 190 

anne oluşturmaktadır. Eğitim programının içeriğini anne sütü ve emzirme konusu 

oluştururken, araştırmanın verileri, bebekleri altı aylık olduktan sonra annelere 
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uygulanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmanın 

eğitim grubunda yer alan annelerde emzik, biberon, formul mama/ek gıda ve su 

kullanım oranının oldukça düşük olduğu; ayrıca, ilk altı ay sadece anne sütü verme 

oranının ise, iki grup arasında anlamlı derecede farklılaştığı saptanmıştır. Araştırmanın 

kontrol grubunda yer alan annelerin % 72’sinin formul mama/ek gıda kullandıkları 

belirlenirken, eğitim grubundaki annelerde bu oranın %32. 2’ye düştüğü gözlenmiştir. 

Ayrıca eğitim grubunda yer alan annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme oranının 

%67. 8 olduğu, kontrol grubundaki annelerde bu oranın ise, % 28 olduğu saptanmıştır. 

Bunun yanında araştırma sonucunda sadece anne sütü verme süresinin altı aydan az 

olmasına neden olan faktörlerden en önemlisinin biberon kullanımının olduğu 

belirlenmiştir.  

Forster ve McLachlan (2010) “Women's views and experiences of breast 

feeding: positive, negative or just good for the baby?” adlı çalışmalarında; çocukların 

anne sütüyle beslenip beslemediklerine ve emzirmenin uzunluğuna bakılmaksızın, 

annelerin görüşlerinin ve emzirme deneyimlerini araştırmışlardır. Araştırmanın 

çalışma grubunu, Avustralya’nın Melbourne kentindeki kamu hastanesinde ilk 

çocuğunu dünyaya getirmiş 981 anneden 889 annenin altı aylık verileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada annelere doğum yaptıktan altı ay sonra; ‘her şeyden 

önce, emzirme hakkında ne hissediyorsunuz?' ve 'emzirmeye ilişkin olumlu ve 

olumsuz yorumlarınız nelerdir? şeklinde annelerin emzirme sürelerine bakılmaksızın 

iki soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda kategoriler 

oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, annelerin emzirme konusundaki görüşlerini 

açıklayan üç geniş tema ortaya çıkmış; bunlar ise, olumlu görüş, olumsuz görüş ve 

emzirmenin bebek için iyi olduğu ve bunun da emzirmenin önemli bir parçası 

olduğuna yönelik görüşlerdir. “Emzirmeyi seviyorum”; “olağanüstü bir duygu”; “anne 

sütü yararlıdır”; “emzirmek güzel bir deneyim” gibi ifadeler olumlu görüşler arasında 

yer alırken, “emzirmeyi hiç düşünmedim, formul mama ile beslenme bebek için daha 

iyi”; “halka açık yerlerde emzirmek zor oluyor, ben de emzirirken rahat etmiyorum”; 

“göğüsüm çok acıdığı için emzirmek çok zordu”; “emzirmeyi sevmiyorum”; 

“emzirmede başarısız olduğumu düşünüyorum” gibi ifadeler ise olumsuz görüşü 

yansıtan ifadeler olarak belirlenmiş olup, “bence anne sütü bebek için en iyi besin”; 

“anne sütü bebek için çok iyi bir besin ve bir antikor özelliği taşır”; “bebek için en iyisi 
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anne sütü” gibi ifadeler ise emzirmenin bebek için iyi olduğunu yansıtan ifadeler 

olarak saptanmıştır.  

Vaaler ve diğerleri (2010) tarafından yapılan araştırmada, annelerin 

demografik özelliklerinin, annelerin emzirmenin yararlarına yönelik tutumlarının, 

annelerin emzirme isteğinin ve annelerin formül mama kullanımları üzerindeki 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri katılımcılara anket soruları 

yöneltilerek toplanmış olup, toplamda 6455 anne anketi doldururken, bunlardan 4080 

tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin genel emzirme 

düzeyinin yüksek olduğu, bunun yanında annelerin eğitim durumunun, etnik 

kökeninin, dil ve ikamet durumlarının, annelerin bebek besleme yöntemleriyle anlamlı 

olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma sonucunda eğitim seviyesi düşük 

olan annelerin anne sütünü kullanma oranlarının, eğitim seviyesi yüksek olan annelere 

oranla daha düşük olduğu ve formül mama kullanımının eğitim seviyesi düşük olan 

annelerde daha yaygın olduğu saptanmıştır. Bunun yanında annelerin % 9’unun 

bebeklerine sadece anne sütü verdiği, % 59’unun ise anne sütü yanında formul mama 

verdiği belirlenmiştir.  

Holmes ve diğerleri (2011) “Combination feeding of breast milk and formula: 

evidence for shorter breast-feeding duration from the national health and nutrition 

examination survey” adlı çalışmalarında; yaşamın ilk haftasında emzirme oranı ve 

anne sütü ile formül mamayla beslenme arasındaki ilişkinin genel emzirme süresine 

etkisini incelemişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunu 0- 71 ay arasındaki Meksikalı, 

Amerikalı ve İspanyollu 6788 çocuk oluşturmakta olup, araştırmanın verileri Ulusal 

Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketi aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

bebeklerin % 33’nün hiç emzirilmediği, %3’nün emzirmeye başlandığı fakat ilk hafta 

sonunda emzirmeden ayrıldığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda anne 

sütünün yanında formül mama verilme durumunda etnik köken açısından belirgin 

farklılıklar olduğu gözlenirken, beyaz bebeklerde anne sütü yanında formül mama 

verme oranı %7.2, İspanyol bebeklerde %24.4, siyah bebeklerde %17.9 olarak 

belirlenmiştir. Önemli bir oranının, yaşamın ilk günlerinde hem anne sütü hem de 

formül mama ile beslendiği ve bu şekilde beslenmeye devam ettikleri, ayrıca erken 

mama kullanmaya başlamanın genel emzirme süresini etkilemediği saptanmıştır.  
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Brown ve diğerleri (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, genç annelerde 

emzirmeye başlama durumları ve annelerin emzirme süresi ile ilişkili faktörlerin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 6-12 ay arasında bebeği 

olan 17 ile 24 yaş aralığındaki 138 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket 

yoluyla toplanmış olup, bu süreçte annelere bebek beslenmesi ve demografik 

bilgilerine ilişkin sorular yöneltilmiş, bu sorularla annelerin tutum ve deneyimleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, anneler; eşleri, aile büyükleri ve 

yakın çevreleri tarafından emzirme konusunda desteklenmelerinin önemine vurgu 

yaparken; ayrıca, anneler emzirme konusunda bilgiye ihtiyaçları olduklarını da 

belirtmişlerdir. Ayrıca çalışma grubunda yer alan anneler; anne sütüyle beslemenin 

doğal olduğunu, bebeklerini emzirdikleri için mutlu olduklarını, emzirmenin güzel bir 

deneyim olduğunu ve anne sütünün her an hazır bir besin olmasının da kendileri için 

kolaylık olduğunu ifade etmişlerdir.  

Tanrıkulu (2011) tarafından yapılan araştırmada, 6- 24 ay arası bebeği olan 

annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi seviyelerinin, emzirme sürelerinin ve bunu etkileyen 

faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’un 

Üsküdar ilçesinde bulunan Mihrimahsultan Hastanesi’ne gelen 250 anne oluşturmakta 

olup araştırmanın verileri, anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

6- 24 ay arası bebeklerin emzirme sürelerinin uzun olduğu, ilk altı ayda emzik, 

biberon, annenin sigara kullanımının, mama ve ek gıdaya başlamanın emzirme 

süresini etkilediği, bunun yanında annelerin doğum öncesi ve sonrası dönemde 

bilgilendirme durumlarının emzirme süresini etkilemediği saptanmıştır.  

Ural (2011) araştırmasında, sıfır iki yaş arası bebeği olan annelerin emzirme ve 

anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarını değerlendirmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 900 anne oluşturmakta olup araştırma verileri, anket 

formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %81. 4’ünün 

doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdiği, %68.7’sinin ilk 30 

dakika içinde emzirmeye başladığı, %59.3’ünün ağladıkça emzirdiği, %39.7’sinin ise 

iki yaşına kadar emzirmeyi düşündüğünü ifade ettikleri saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda anneler besinler arasından en çok çorba, sebze- meyve, bulgur, 

içeceklerden ise, en çok suyu anne sütünü artıran besinler olarak ifade ederken 

annelerin süt artırmada geleneksel uygulamaları kullandıkları belirlenmiştir. 
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Lundberg ve Thu (2012) tarafından kadınlar arasında emzirme tutumlarının ve 

uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmanın çalışma grubunu, 

Vietnam'da bir Üniversite Hastanesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

Bölümünden, 23 gönüllü anne oluşturmaktadır. Araştırmada veriler açık uçlu beş 

sorudan oluşan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme ve gözlem yoluyla 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, emzirme tutum ve uygulamalarına yönelik beş 

kategori belirlenmiştir. Birinci kategoride; emzirmenin iyi olduğu, fakat tek anne sütü 

değil su gibi başka gıdaların da verildiği ve çoğu anne tarafından kolostrumun çocuk 

için iyi olmadığı düşüncesi ile bebeğe verilmediği gözlenmiştir. İkinci kategoride ise; 

geleneksel ve kültürel (anne, kayınvalide, geleneksel tıbbın kullanımı vb.) 

uygulamaların etkili olduğu saptanmıştır. Üçüncü kategoride, birçok anne, bebek 

beslenmesini bir öğrenme süreci olarak tanımlamıştır. Hamile kadınların, anneler ve 

büyük anneler, televizyon, dergi ve kitaplardan, emzirme ve gıda takviyeleri 

konusunda deneyimlerden yararlandıkları, aynı zamanda hamile kadınlar için verilen 

derslere katılarak doktor ve ebelerden öğrendikleri ve öğrendiklerini uyguladıkları 

görülmüştür. Dördüncü kategoride ise, annelerin emzirme durumlarını etkileyen eş 

desteği, istihdam, medya ve reklamlar ve laktasyon sorunları gibi faktörleri dile 

getirdikleri gözlenmiştir. Beşinci kategoride ise, tün annelerin başlangıçta bebeklerini 

emzirmek istediklerini ancak bir süre sonra bebeklerinin daha fazla besine ihtiyaç 

duyduklarına inandıkları için başka besinler sundukları belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırma sonucunda, tüm anneler başlangıçta emzirmeyi amaçladıklarını ancak bir 

süre sonra farklı türde bebeklerini beslemeye başladıklarını ifade ederken, bu durum 

üzerinde bebeklerin daha fazla besine ihtiyaç duyduklarına ilişkin inançların etkili 

olduğu belirlenmiştir.  

Gözükara (2012) ebeveynlere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

emzirme davranışına olan etkisini incelemiştir. Araştırma müdahale araştırması olarak 

yapılmış olup, 31’i müdahale, 31’i kontrol grubu olmak üzere toplamda 62’i ebeveyn 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, anne ve baba adaylarını 

tanıtıcı bilgi formu, doğum sonu bilgi formu, emzirme özelliklerine ilişkin takip 

formu, anne ve babaların ek gıdaya geçiş özelliklerine ilişkin bilgi formu aracılığı ile 

toplanmıştır. Müdahale grubunda yer alan ebeveynlere doğum öncesinde eğitim 

verildiği gibi doğumdan sonrada ilk 48 saat içinde emzirme desteği ve danışmanlığı 

sağlanmıştır. Kontrol grubunda yer alan ebeveynlere hiçbir eğitim verilmemiş olup, 
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birinci ayda ilk veriler, altıncı ayda ise her iki grupta yer alan ebeveynlerden son veriler 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ilk altı ay tek başına anne sütü verme oranının 

müdahale grubunda yer alan anneler arasında yüksek olduğu, biberon kullanımının her 

iki grupta da ilk altı ay sadece anne sütü verme durumunu etkilediği belirlenmiştir. 

Doğum sonrası altıncı ayın sonunda müdahale grubundaki annelerin %80.6’sının 

bebeklerini doğru sıklıkta emzirmeye devam ettiği, ancak kontrol grubundaki 

annelerin %51.6’sının bebeklerini doğru sıklıkta emzirmediği belirlenmiştir. Yine 

kontrol grubundaki annelerin %77.4’nün bebeklerini emzirme sürelerinin yanlış 

olduğu görülürken, müdahale grubundaki annelerin %54.8’inin bebeklerini emzirme 

sürelerinin doğru olduğu belirlenmiştir. Ayrıca müdahale grubundaki babaların 

%77.4’ü, kontrol grubundaki babaların ise %51.6’sı emzik ve biberon kullanmayı 

düşünmediğini ifade etmişlerdir. Emzik ve biberon kullanma oranı müdahale 

grubunda yer alan annelerde %12.9 iken, kontrol grubundaki annelerde bu oranın 

%48.4 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada müdahale grubundaki annelerde altı aydan 

önce tamamlayıcı besine geçiş nedeni olarak en fazla sütün yetersizliği (%40.0) ve 

doktor tavsiyesi (%26.7) nedenleri görülürken, kontrol grubundaki annelerde sütün 

yetersizliği (%51.8) ve bebeğin memeyi almaması (%14.8) durumlarının bu süreçte 

etkili olduğu belirlenmiştir. 

Erkaya (2012) tarafından yapılan araştırmada, annelerin anne sütünü arttırmak 

için tükettikleri besinlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezinde bulunan 15 Aile Sağlığı 

Merkezinde kayıtlı 335 anne oluşturmakta olup, araştırma verileri, anket formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %85. 1’nin sütlerini artırmak 

için bir uygulama yaptıkları, bu konuda annelerin %74’nün yeterli ve dengeli 

beslendikleri saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda anneler en çok suyu, sebze- 

yeşillik, çorba, komposto, meyve, rezene çayı, Humana Stil Tea, sütlü tatlı ve bulgur 

pilavını sütü artırmada etkili olan besinler olarak ifade etmişlerdir. 

Bostancı (2013) bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan annelerin, 

emzirmeye ilişkin bilgi seviyelerini ve bebeklerini emzirme durumlarını incelediği bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmanın evrenini Özel İstanbul Medipol Hastanesi’nde 

doğum yapan 383 anne oluştururken, örneklem grubunu 150 anne oluşturmakta olup, 

araştırmanın verileri, “Görüşme ve Gözlem Formu” ve “Emzirme Tanılama Ölçüm 
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Aracı (LATCH)” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %95. 3’ü 

ilk sütün bebeğe verilmesi gerektiğini, %43. 2’si ise, anne sütünün bebeği hastalıklara 

karşı koruduğunu belirtmişlerdir. Annelerin % 90’ı bebeğe tek başına anne sütü verme 

zamanının altı ay olduğunu belirtirken, %73. 3’ü ise, bebeğin tamamlayıcı besinlerle 

birlikte iki yaşına kadar emzirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Annelerin %71. 

3’ünün bebeğin çok ağlamasının, % 62’si ise bebeğin parmağını/elini emmesinin 

bebeğin doymadığının bir göstergesi olduğunu belirtmişlerdir. Annelerin % 92’si anne 

sütünün sağılıp saklanabileceğini, %47. 3’ü ise, anne sütü alan bebeğin ilk altı ayda 

herhangi bir vitamin alması gerekmediğini ifade etmiştir. Annelerin % 48’i bebeğe 

emzik vermenin, %54. 7’si biberonla beslemenin emzirmeyi olumsuz etkileyeceğini 

belirtmişlerdir. Annelerin %38,7’si bebeğini emzirirken memeyi iki parmak arasında 

tuttuğunu, annelerin % 40 emzirmeye başlamadan önce meme temizliğini sütünü sıkıp 

silerek yaptığını ifade ederken, annelerin % 72’sinin iki saat ara ile bebeğini emzirdiği 

belirlenmiştir. Annelerin % 88’i ilk bir saat içinde bebeğini emzirdiğini ifade ederken, 

%96. 6’sı ilk besin olarak anne sütü verdiğini bildirmiştir. Emzirmenin anneye yararı 

konusunda annelerin % 28’i rahim ve meme kanseri riskini azalttığını belirtirken, %43. 

3 ise emzirmenin anneye olan yararlarını bilmediklerini ifade etmiştir. 

Rady ve diğerleri (2014) “Occult blood in stool in exclusively formula fed 

infants versus exclusively breast fed infants in the first six months of life” adlı 

çalışmalarında; yaşamın ilk altı ayında formul mamayla beslenen bebekler ile anne 

sütü ile beslenen bebekler arasındaki gizli bağırsak kan kaybı ve demir eksikliği 

yaygınlığını değerlendirmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunu, 0-6 ay arasındaki 

100 bebek oluşturmuş; bu bebeklerin 50 tanesi sadece anne sütüyle beslenirken, diğer 

50 tanesi ise formül mama ile beslenen bebeklerden seçilmiştir. Araştırmanın verileri 

bebeklerin antropometrik ölçümleri ve laboratuar incelemelerine ilişkin (kan sayımı, 

demir ölçümü vb.) sonuçlar aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, her iki 

grup arasında hemoglobin, hematokrit ve MCV değerleri açısından anlamlı fark 

olmadığı saptanırken; formül mama ile beslenen bebeklerde demir eksikliği 

anemisinin daha yüksek olduğu ve bu bebeklerde dışkıda pozitif gizli kan oranının 

anne sütüyle beslenen bebeklere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

AlFaleh (2014) tarafından yapılan araştırmada, kadınların emzirme bilinci ve 

bilgisine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 
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grubunu, 20- 35 yaşlar arasındaki 332 anne oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

sosyo-demografik veriler ve emzirmeye uygun olan kadınların tutumu ele alınmış, 

emzirmenin faydaları ve emzirme uygulamasını sınırlandıran nedenler araştırılmıştır. 

Araştırmanın verileri geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmış olup, geliştirilen 

ankette emzirme uygulamasını sınırlandıran nedenler, emzirmenin yararları ve sosyo-

demografik verilere (yaş, sosyal statü, eğitim seviyesi, meslek ve aylık gelir) ilişkin 

bilgilere yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların %86’ sı yeni doğan 

bebeğin en iyi beslenme yolunun sadece anne sütü olduğunu ifade ederken, doğum 

izninin kısa olması, emzirme ve anne sütü hakkında yeterince bilgilendirme 

yapılmaması gibi durumların emzirme uygulamalarını sınırlandıran nedenler olduğu 

belirlenmiştir.  

Hannula ve diğerleri (2014) perinatal dönemde (gebeliğin 20.haftasından 

doğuma kadar olan süreç) anne sütü ile besleme ve emzirme konusunda annelere 

destek sağlanarak bu desteğin anne sütü ile beslemeye olan etkisini inceledikleri bir 

araştırma yapmışlardır. Eşdeğer olmayan kontrol grubu ile yarı deneysel bir tasarımla 

bu araştırma yapılmış olup, Finlandiya'da Helsinki Büyükşehir bölgesinde üç adet 

devlete bağlı doğum hastanesinden iki deney ve bir kontrol grubu araştırmanın çalışma 

grubunda yer almıştır. Araştırma kapsamında 431 deney grubu, 274 kontrol grubu 

olmak üzere toplamda 705 anne ile çalışılmıştır. Deney grubundaki ailelere, sağlık 

çalışanları tarafından anne sütü ile beslenme ve emzirme desteği ile ilgili konferanslar, 

çalıştaylar sunulmuş aynı zamanda deney grubundaki ailelere internet tabanlı eğitime 

erişim sağlanmıştır. Kontrol grubunda yer alan aileler ise, normal bakım 

hizmetlerinden yararlanmışlardır. Araştırmanın verileri Emzirme Özyetelilik 

Ölçeği(Breastfeeding Self Efficacy Scale) ve Bebek Besleme Tutum Ölçeği(Iowa 

Infant Feeding Attitude) aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, deney 

grubundaki annelerin sadece anne sütüyle besleme oranının, kontrol grubundaki 

annelere kıyasla daha yüksek olduğu dikkati çekerken, hastanelerin emzirme 

konusunda bilgilendirme yapmalarının anne sütüyle besleme oranını artırdığı tespit 

edilmiştir.  

Abuidhail ve diğerleri (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, anneler 

arasında sadece anne sütüyle beslenme yaygınlığı, süresi, uygulamaları ve engellerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ürdün’deki üç ana 
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valilikteki 572 anne- bebek çifti oluşturmaktadır. Veriler iki aşamada toplanmış olup, 

ilk aşamada, anneler ile yüz yüze yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmiş; ikinci 

aşamada ise, doğumdan sonraki ilk, dördüncü ve altıncı ayların sonunda takip edilen 

telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, annelerin anne sütüyle 

beslenme süresinin ortalama bir ay olduğu bunun yanında annelerin % 53’ünün 

bebeklerini sadece anne sütüyle beslediklerinde, onların doymadığını, aç kaldığını 

ifade ettikleri belirlenmiştir. İki gebelik süresi arasındaki zamanının kısa olmasının ve 

annelerin meme ucuyla ilgili yaşadığı sorunların sadece anne sütü ile beslenmeyi 

engelleyen faktörler olduğu belirlenmiştir.  

Tarrant ve diğerleri (2014) “Factors contributing to early breast-feeding 

cessation among chinese mothers: an exploratory study” adlı çalışmalarında; 

emzirmeyi erken bırakan annelerin emzirme deneyimlerinin araştırılarak, kadınların 

emzirmesine daha uzun süre yardımcı olmak için iyileştirilebilecek faktörleri 

tanımlamışlardır. Araştırma kapsamında Honn Kong’da yaşayan doğumdan bir ay 

sonra emzirmeyi bırakan Çinli 24 yeni anne ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve 

verileri analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda doğal 

olmayan beklentilerin, çözümlenmesi beklenen belirsizliklerin, şüphelerin, tatmin 

edici olmayan deneyimlerin ve suçluluktan kurtulma gibi nedenlerin annelerin 

emzirmeyi erken bırakmalarında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma 

sonucunda anneler, bebeğin anne sütünden yeterli düzeyde beslenip beslenmediğini 

belirleme konusunda güçlükler yaşadıklarını, çok az annenin pozitif emzirme tecrübesi 

yaşadığı, emzirmeyi bırakma kararının çoğu annede suçluluk hissettirdiği 

saptanmıştır. 

Yılmaz (2014) tarafından yapılan araştırmada, anne sütü ve emzirme 

eğitiminin annelerin bilgi, davranış, emzirme başarıları ve altı ay tek başına anne 

sütüyle beslenme üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Kayseri il merkezinde bulunan eğitim grubunda 60, kontrol grubunda 60 

olmak üzere toplam 120 anne oluşturmaktadır. Eğitim grubunda yer alan annelere 

doğum öncesi ve sonrasında emzirme ile ilgili eğitim verilmiş olup, kontrol grubunda 

yer alan annelere sadece doğum öncesi dönemde aile planlanmasıyla ilgili bilgi 

verilmiştir. Araştırma verileri, anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda eğitim grubunda yer alan annelerin eğitimden önce sorulara verdikleri 



 

 

69 

doğru cevap sayısının, eğitim sonrasında artış gösterdiği bunun yanında altı ay tek 

başına anne sütü verme oranı eğitim grubunda yer alan annelerde, kontrol grubunda 

yer alan annelerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda emzirme eğitiminin, tek başına anne sütüyle beslenme süresinde, annelerin 

emzirme ve anne sütüyle ilgili bilgi seviyelerinde artış sağladığı saptanmıştır. 

Gökçeoğlu (2014) araştırmasında, annelerin emzirme özyeterlilikleri ile sütün 

yeterlilik algısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde bulunan 

200 anne oluşturmakta olup, araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Emzirme 

Özyeterlilik Ölçeği”, “Anne Sütünün Yetersizlik Algısı Ölçeği” kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, yaşın büyük olması, yüksek eğitim ve gelir 

düzeyinin, çocuğun cinsiyetinin, gebeliği planlama durumunun, doğum sayısının, 

emzirme ile ilgili eğitim almanın ve bebeklerini sadece anne sütüyle beslemeyi 

planladıkları sürenin emzirme özyeterlilik ve sütün yeterlilik algısını olumlu etkilediği 

belirlenmiştir.  

Koç (2014) tarafından yapılan araştırmada sıfır- iki yaş arası çocukları olan 

annelerin ilk altı ay tek başına anne sütü vermelerini etkileyen faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 258 anne oluşturmakta olup 

araştırmanın verileri, anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

annelerin ilk altı ay tek başına anne sütü verme oranının %54. 3 olduğu saptanırken; 

sigara kullanımının, bebeğin düşük doğum ağırlıkta olmasının, bebeğe ilk besin olarak 

şekerli su verilmesinin, ilk emzirme zamanının gecikmesinin, emzik ve biberon 

kullanımının, doğum sonu hastanede mama ile beslemenin, eş ve aileden emzirmeye 

karşı yeterli destek görememenin ilk altı ay tek başına anne sütü verme oranını azalttığı 

belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda erken doğum yapan ve son doğumunda 

anestezi alan annelerin daha geç emzirmeye başladıkları gözlenmiştir. 

Akbay (2015) araştırmasında, 6-24 ay arası çocuğu olan annelerin emzirme 

bilgi, uygulama ve davranışları ile bunu etkileyen faktörleri incelemiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 300 anne oluşturmakta olup, araştırmanın verileri, anket formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %27. 3’nün ilk altı ay tek 

başına anne sütü verdiği belirlenirken, annelerin %19. 3’nün anne sütü yanında su da 

verdiği gözlenmiştir. Annelerin sosyodemografik özelliklerinin, ortalama aylık 



 

 

70 

gelirinin, yaşadıkları evin özelliklerinin, yaşayan çocuk sayısının ve bu çocuğun 

kaçıncı çocuk olduğunun tek başına anne sütü ile besleme süresini etkilemediği 

saptanmıştır. Ayrıca bebeklerin kaçıncı hafta doğduğunun, doğum ağırlığının, doğum 

şeklinin ve doğum yerinin anne sütü ile besleme süresini etkilemediği belirlenmiştir. 

Ayrıca araştırma sonucunda sezaryenle doğum yapmanın sadece anne sütüyle 

beslenme süresini kısalttığı belirlenmiştir. 

Irmak (2016) tarafından yapılan araştırmada, doğum öncesi ve sonrası 

dönemde verilen emzirme eğitiminin sadece anne sütü verme süresi üzerindeki 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Müdahale grubunda 82 anne, kontrol grubunda 

50 anne olmak üzere toplam 132 anne araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri, anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

müdahale grubunda sadece anne sütü verme oranının daha yüksek olduğu, kontrol 

grubunda ise, tamamlayıcı besine daha erken başlandığı gözlenmiştir. Sadece anne 

sütü verilme durumunda, ailenin gelir durumunun yüksek olmasının, annenin daha 

önceki bebeğindeki olumlu deneyimlerinin, gebeliğin planlı olmasının, hastaneden 

erken taburcu olmanın ve babanın yüksek eğitim seviyesinin etkili olduğu bunun 

yanında biberon kullanımının emzirmeyi olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. 

Chan, Ip ve Choi (2016) öz-yeterlilik temelli bir emzirme eğitim programının 

anneler arasında emzirme öz yeterliliğini, emzirme süresini ve sadece anne sütüyle 

besleme oranlarını artırmadaki etkisini inceledikleri bir araştırma yapmışlardır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Hong Kong’da yaşayan 28. ve 38. gebelik haftasındaki 

kadınlar oluştururken, deney grubunda yer alan annelere 2.5 saatlik emzirme bilgisi ile 

ilgili eğitim verilmiş; bunun yanında doğumdan sonra iki hafta boyunca 30- 60 

dakikalık telefon görüşmeleri ile bilgilendirmeler yapılmıştır. Kontrol grubunda yer 

alan kadınlara her zamanki uygulamalar yapılmıştır. Doğumdan iki hafta sonra, 

Emzirme Öz-yeterlik Ölçeği-Kısa Formu (Breast feding Self-Efficacy Scale-Short 

Form) ve araştırmacının kendi geliştirdiği bir postpartum anketiyle veriler 

toplanmıştır. Emzirme süresi, emzirme yöntemi ve sadece anne sütü verme oranları; 

doğumdan iki hafta, dört hafta, sekiz hafta ve altı ay sonra telefon görüşmeleri yoluyla 

kayıt altına alınmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki annelerin emzirme 

oranı %11.4 olarak belirlenirken, kontrol grubundaki annelerin emzirme oranının % 

5.6 olduğu saptanmıştır.  
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Ekşioğlu (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, geliştirilen “Emzirme 

Destek Programı” ile müdahale ve kontrol grubunda yer alan annelerin bilgi düzeyleri, 

emzirme özyeterlilikleri ve sadece anne sütü ile beslenme davranışlarının 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Kadın Sağlığı ve Doğum Kliniğinde doğum yapan anneler 

oluşturmuştur. Müdahale grubunda 105 anne, kontrol grubunda 105 anne olmak üzere 

210 anne ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, sosyo-demografik veri formu, 

Emzirme Bilgi Değerlendirme Formu, Emzirme Özyeterlik Ölçeği, Emzirme 

Başarısını Tanılama ve Değerlendirme Aracı(LATCH), Emzirme Gözlem Formu ve 

Bebek İzlem Formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, emzirme destek 

programının, annelerin bilgi düzeylerini, emzirme özyeterliliğini ve sadece anne sütü 

ile beslenme düzeylerini arttırarak emzirme davranışını da olumlu yönde etkilediği 

saptanmıştır. 

Uçan (2016) tarafından yapılan araştırmada, ilk altı ay tek başına anne sütü ve 

tamamlayıcı besine geçişle ilgili verilen emzirme eğitiminin normal gelişim 

değerlerine, emzirme sürecine, ebeveyn bebek bağlanmasına ve kültürel davranışlara 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya’nın Serik 

ilçesine bağlı 15 Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan 120 ilk defa hamile kalan bayan 

ve eşleri oluşturmuştur. Araştırmada müdahale grubunda 60 gebe ve eşi, kontrol 

grubunda ise, 60 gebe ve eşi yer almıştır. Araştırmanın verileri, ‘Anneleri Tanıtıcı 

Bilgi Formu’, ‘Babaları Tanıtıcı Bilgi Formu’, ‘Annelerin Emzirme Davranışlarını ve 

Emzirmeyi Etkileyen Kültürel Faktörlere İlişkin Anket Formu’, ‘Anne- Bebek 

Bağlanma(Maternal Bağlanma) ve Baba- Bebek Bağlanma(Paternal Bağlanma) 

Ölçekleri’, ‘Büyüme Parametreleri ve Beslenme Şekli İzlem Formu’ kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, kontrol grubunda yer alan annelerin ilk altı ay tek 

başına anne sütü verme oranı % 18. 3 iken, müdahale grubunda yer alan annelerde bu 

oran % 86.7 olarak belirlenmiştir. Müdahale grubunda yer alan annelerin bağlanma 

ölçek puan ortalamalarının kontrol grubunda yer alan annelerin ortalamalarından 

yüksek olduğu, ayrıca kontrol grubunda yer alan annelerin kültürel davranışları 

müdahale grubunda yer alan annelere kıyasla daha fazla uyguladıkları saptanmıştır.  

Bölükbaşı (2016) doğum sonrası altı aylık dönemde doğum sonrası 

depresyonun düzeyinin; emzirme başarısına, emzirme özyeterliliğine ve beslenme 
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bilgisine etkisini incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 228 emziren anne 

oluşturmakta olup, araştırmanın verileri, genel bilgiler, hamilelik ve emziklilik 

dönemine ait bilgiler, beslenme ile ilgili sorular, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon 

Ölçeği, LATCH Emzirme Tanılama Aracı (Latch on Breast (Memeyi kavrama), 

Bebeğin yutkunma sesinin duyulması (Audible Swallowing), Meme başının tipi (Type 

of Nipple), Annenin meme başı ile ilgili rahatsızlığı (Comfort of Breast/Nipple), 

Bebeği emme pozisyonuna yerleştirme (Hold/Positioning), Emzirme Öz yeterlilik 

Ölçeği ve Besin Tüketim kaydını içeren anket aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca 

araştırmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin 

emzirme özyeterliliklerinin yüksek olduğu, annelerin sadece %43’ünün bebeklerini 

başarılı olarak emzirdiği annelerin %19. 3’ünün ise, depresyon riski taşıdığı 

belirlenmiştir. Annelerin %76. 3’ünün folik asiti, % 60. 5’inin kalsiyumu ve %94’ünün 

ise demiri yetersiz saptanırken; depresyon riski olan annelerin B12 vitaminini daha az 

tükettikleri belirlenmiştir. Emzirme başarısı ve emzirme özyeterliliği oranı depresyon 

riski olmayan annelerde yüksek çıkarken, depresyon riski olan annelerde bu oran daha 

düşük çıkmıştır.  

Güldür (2016) tarafından yapılan araştırmada, hamilelik döneminde gebe 

okuluna gidip eğitim alan ve almayan hamilelerin, doğum sonrası dönemde emzirme 

özyeterliliği ve emzirme davranışlarını saptamak amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel ve 

yarı deneysel bir çalışma olup, araştırmanın çalışma grubunda İstanbul’un Avrupa 

yakasında bulunan bir araştırma hastanesine başvuran 0- 2 yaş arası bebeği olan 100 

anne yer almaktadır. 50 anne hamilelik döneminde eğitim alırken, 50 anne ise bu 

dönemde herhangi bir eğitim almamıştır. Araştırmanın verileri, emzirme ve doğumla 

ilgili soru formu ile Postpartum Emzirme Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda iki grup arasında emzirme sıklığı, ilk emzirme 

süresi, emzirilen meme kısmı, biberon vermeyi düşünme, doğumdan sonra ilk altı ayda 

beslenme, anne sütünü ne kadar süre vermeyi düşünme ve tamamlayıcı besine altıncı 

aydan önce başlama durumlarında önemli ölçüde farklılık olduğu belirlenmiş, 

emzirme özyeterliliğinin eğitim almayan annelerde daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yılmaz (2016) araştırmasında, doğum sonrası erken dönemde ebeveynlere 

verilen emzirme eğitiminin bebeklerin ilk altı ay tek başına anne sütü alma 
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durumlarına etkisini değerlendirmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan 120 anne oluşturmakta olup, 60 

anne eğitim grubunda, 60 anne kontrol grubunda yer almaktadır. Araştırma verileri, 

“Anneye Yönelik Veri Toplama Formu”, “Babaya Yönelik Veri Toplama Formu” ve 

doğumdan altı ay sonra “Emzirme Süresini Değerlendirme Formu” aracılığı ile 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, her iki grupta yer alan ebeveynlerin emzirme ve 

anne sütü konusundaki bilgilerinin benzer olduğu, eğitim grubundaki annelerin %88. 

3’ünün, kontrol grubundaki annelerin ise, %86. 7’sinin bebeklerini yedinci ayda halen 

daha emzirdikleri, eğitim grubundaki annelerin %61. 7’sinin, kontrol grubundaki 

annelerin ise % 60’ının bebeklerine ilk altı ayda tek başına anne sütü verdikleri 

belirlenmiştir. Doğum sonu erken dönemde ebeveynlere verilen anne sütü ve emzirme 

eğitiminin bebeklerin ilk altı ay tek başına anne sütü alma durumunu etkilemediği 

saptanmıştır. 

Gönenli (2017) tarafından yapılan araştırmada, ilk kez doğum yapan annelerin 

emzirme davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Anadolu Yakası’nda bir devlet 

hastanesinde ilk kez doğum yapan 278 anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri, bilgi 

formu ve Emzirme Tanılama Ölçeği (LATCH) aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, annelerin % 99. 28’ inin emzirme ile ilgili bilgi aldıkları, bu alınan 

bilgilerin % 93. 88’ inin ebe ve hemşirelerden alındığı ve annelerin % 93. 17’ sinin 

emzirmeye ilk yarım saat içinde başladığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda 

tüm anneler tarafından anne sütünün hastalıklara karşı koruyucu özelliğine vurgu 

yapılırken, annelerin % 95.68’ i bebeklerinin acıktığını birden fazla işaretle 

anlayabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca annelerin çoğunluğu emzirirken çeşitli 

sıkıntılar yaşadıklarını bunun yanında annelerin %97. 12’si ise hastaneden çıktıktan 

sonra emzirme ile ilgili danışmanlığa ihtiyaç duydukları ifade etmişlerdir.  

Ata Yüzügüllü (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, Adana’nın Çukurova 

ilçesinde yaşayan annelerin sosyodemografik özellikleri ve psikopatolojik 

özelliklerinin belirlenip bu özelliklerin ilk altı ay tek başına anne sütü verme 

durumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 284 

anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket formu ve “Kısa Semptom Envanteri” 

aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin % 37’ sinin ilk altı ay tek 
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başına anne sütü verdiği, annelerin % 10. 9’unun bebeğine birinci ayda , % 11. 3’ünün 

ikinci ayda, % 11. 6’sının üçüncü ayda, % 15. 1’inin dördüncü ayda, % 11. 6’sının 

beşinci ayda, % 2. 5’inin ise altıncı ayda ek gıdaya başladığı tespit edilmiştir. Bunun 

yanında annelerin % 45. 8’i annenin sütünün yetersiz gelmesi, % 23. 9’u bebeğin yeteri 

kadar kilo almaması, % 18. 4’ünün annenin çalışmaya tekrar başlaması, % 3. 3’ünün 

anneanne veya babaannenin bebeğe ek gıda vermesi, % 8. 4’ünün ise diğer 

nedenlerden dolayı ilk altı ay sadece anne sütü veremedikleri saptanmıştır. Ayrıca 

araştırma sonucunda bebeğinden sağlık sorunları nedeniyle ayrı kalan annelerin ilk altı 

ay sadece anne sütü verme oranı düşük çıkarken, bebeğini doğumdan sonra ilk yarım 

saat içinde emziren annelerin, ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı ise daha yüksek 

çıkmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan annelerin yaşadıkları ruhsal sıkıntıların; 

depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, anksiyete bozukluğu 

olduğu belirlenirken, ruhsal problem yaşayan annelerin ilk altı ay sadece anne sütü 

verme oranının düşük olduğu belirlenmiştir. 

Al-Ruzaihan ve diğerleri (2017) “Effect of maternal occupation on breast 

feeding among females in Al-Hassa, Southeastern Region Of KSA” adlı 

çalışmalarında; anne mesleğinin emzirmeye olan etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Suudi Arabistan’da bulunan 62 çalışan, 62 çalışmayan 

anne olmak üzere toplam 124 anne oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında çalışan ve 

çalışmayan annelere yapılandırılmış bir anket uygulanmış, annelere çalışma 

durumlarının emzirmeye olan etkisi, emzirmeyi azaltma, durdurma nedenleri ve 

bebeklerinin sağlık durumları konularında sorular sorulmuştur. Araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda, çalışmayan annelerin tamamının bebeklerini emzirdiği, 

çalışan annelerin % 90'ının ise bebeklerini emzirmedikleri saptanmıştır. Ayrıca 

araştırma sonucunda çalışan annelerin %7’sinin çalışmayan annelerin ise, %37’sinin 

bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri belirlenmiştir. 

Özkan (2017) tarafından yapılan araştırmada, yeni doğum yapmış annelerin 

emzirme konusundaki bilgi düzeylerinin, anne sütü verme durumlarının belirlenmesi 

ve hemşirelerin emzirme ile ilgili verdikleri bilgilerin etkili olma durumunun 

saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da özel bir 

hastanede doğum yapan 100 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri annelere 

uygulanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin 
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bebeklerine ilk altı ay anne sütü verme oranının % 94 olduğu, bebeğin anne sütü alma 

süresi ile annenin yaşı arasında bir ilişki olmadığı; ancak, emzirme süresi ile sigara 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda 

sağlık personelinden bilgi alındığında anne sütü verme süresinin uzadığı saptanmıştır.  

Ünlü (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, annelerin anne sütü hakkındaki 

bilgi ve davranışlarının tespit edilerek yanlış uygulamaların belirlenmesi ve bu 

doğrultuda çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Sağlık Bilimleri Üniveristesi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 

Hürriyet Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 0- 24 ay arası bebeği olan, emziren 

ve emzirmeye başlamış ancak emzirmeyi bir süre sonra bırakmış olan 149 anne 

oluşturmuştur. Araştırma verileri, anket formu aracılığı ile toplanmış olup, araştırma 

sonucunda, sağlık problemi yaşayan annelerin daha çok emzirmeyi bıraktığı; bebeğin 

yaşı ile emzirme durumu arasında anlamlı ilişki olduğu ve 0- 6 aylık bebeklerin 

emzirilme oranlarının, 13- 24 aylık bebeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Habibi ve diğerleri (2018) emzirme bilgisi ile annenin sosyoekonomik ve 

demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin çocuk beslenmesi üzerindeki 

etkisini inceledikleri bir araştırma yapmışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu altı ve 

yirmi dört ay arası bebeği olan 250 anne oluştururken, araştırmanın verileri, yarı 

yapılandırılmış bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Bebeklerin beslenme 

durumları antropometrik ölçümlerle değerlendirilmiş olup, araştırma sonucunda, anne 

sütüyle beslenme ile annenin eğitim ve sosyo-ekonomik durumu arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu, bunun yanında annenin istihdam durumu ile anne sütü ile beslenme 

arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Erkan (2018) araştırmasında, bebeklerin ilk altı ayda anne sütü ile 

beslenmelerine etki eden faktörlerin belirlenmesini, annelerin anne sütü ile beslenme 

hakkındaki bilgi seviyelerinin ölçülmesini amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran 200 anne 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, eğitim düzeyi yüksek ve miadında doğum yapan annelerin 

altıncı aydan önce emzirmeyi bırakma oranlarının düşük olduğu, bebeğine emzik 

veren anneler ve sezaryen doğum yapan annelerin ilk altı ayda emzirmeyi bırakma 

oranları daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Kunduracı (2018) tarafından yapılan araştırmada ise, sadece anne sütü ile 

beslenmeyi etkileyen faktörlerin, annelerin anne sütü ile beslenme konusundaki bilgi 

ve davranışlarının belirlenmesi ve ilk bir yaşta anne sütü ile beslenme oranlarının 

saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nisan 2017 – Temmuz 

2017 tarihleri arasında Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniği’ne başvuran altı ay- bir yaş 

arası bebeği olan 195 anneler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, sosyodemografik 

ve anne sütü ile beslenme durumunu belirlemeye yönelik bir anket formu, Iowa Bebek 

Beslenme Tutum Ölçeği (Iowa Infant Feeding Attitude Scale-IIFAS) kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bebeklerin ilk bir saatte emzirilme oranının % 67. 

7, ilk 24 saatte emzirilme oranının % 79. 5, ilk altı ayda tek başına anne sütü ile 

beslenme oranının ise, %48. 1 olduğu saptanmış olup, araştıma sonucunda annelerin 

çoğunun emzirmeye istekli oldukları belirlenmiştir.  

2.2.2. Ek Gıda İle İlgili Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Samlı ve diğerleri (2006) tarafından yapılan araştırmada, annelerin emzirme ve 

süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi ve uygulamalarının saptanması 

amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma türünde olup, araştırmanın çalışma grubunu, 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlam Çocuk Polikliniği’ne takibe gelen, İzmit 

Çenedağ ve Hereke 3 no’lu Sağlık Ocağı’na başvuran ve Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi’nde yatan 9- 15 aylık 

bebeği olan farklı sosyo ekonomik ve eğitim seviyesindeki 40 anne oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme sorularının yer aldığı bir form 

aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin emzirme kararı vermelerinde 

çevrenin, büyüklerin, sağlık çalışanlarının, basılı yayın organlarının ve basılı eğitim 

araçlarının etkili olduğu saptanmıştır. Emzirmenin nasıl ve ne kadar süre olması 

gerektiği konusunda annelerin geleneksel uygulamalara başvurdukları görülürken 

basılı yayın organlarından da etkilendikleri belirlenmiştir. Annelerin çoğunluğu anne 

sütünün farklı özelliklerini ifade ederken, bunun yanında kolostrumun annelerin bir 

kısmı tarafından verilmediği de belirlenmiştir. Annenin; hamile kalma, kayınvalide 

isteği, mamanın daha besleyici olduğu düşüncesi, bebeğin sık uyanması ve annenin 

ilaç kullanması gibi durumların annelerin mamaya başlamalarında etkili olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinlerle ilgili bilgi 
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ve tutumlarında yöresel, ekonomik ve çevresel faktörlerin, bunun yanında yazılı ve 

görsel basının ve çocuğun tercihlerinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Şahan (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, bebeklerin sadece anne 

sütüyle beslenme durumlarının, tamamlayıcı besinlere başlama zamanlarının, 

annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kayseri ilinin kırsal ve kentsel 

alanlarında yaşayan 363 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, anket formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin %99. 2’sinin bebeklerini bir 

süre emzirdiği genel olarak çalışma grubunda yer alan anneler arasında ilk bir ay içinde 

tamamlayıcı besinlere başlama oranının %23. 3 olduğu saptanmıştır. Kentsel alanda 

ilk bir ay içinde tamamlayıcı besine başlama oranının kırsal alana göre daha yüksek 

olduğu, geniş aile yapısının, babanın eğitim düzeyinin, emzirme kararının erken 

zamanda verilmesinin ve doğumdan sonra bebeğe anne sütü dışında başka besinin 

verilmesinin tamamlayıcı besine başlama zamanıyla ilişkili olduğu, bunun yanında 

annenin eğitim durumunun, yaşının, anne sütü ve emzirme konusunda eğitim alma 

düzeyinin ve eğitimi kimden aldığının tamamlayıcı besine başlama zamanında etkili 

olmadığı belirlenmiştir.  

Ok ve Conk (2010) araştırmalarında, annelerin anne sütünün yararları ve bebek 

beslenmesi konusunda bilgi düzeylerinin, bebeklerinin büyüme ve gelişmelerine olan 

etkisini incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya il merkezinde bulunan 

1997 doğumlu 260 bebek oluşturmuş olup, araştırmanın verileri anket formu ve 

bebeklerin gelişim durumları ve ölçümlerine yönelik veri aracılığıyla toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda annelerin hem bebek beslenmesi hem de anne sütünün önemi 

hakkında bilgi sahibi olmalarının bebeklerinin büyüme ve gelişmelerini etkilediği 

saptanmıştır.  

İşgör ve diğerleri (2010) tarafından yapılan araştırmada, annelere etkili ve 

yeterli ek gıda hakkında bilgi vermek için eğitim programı geliştirmek ve bunun kısa 

sürede etkililiğini saptamak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, dört sekiz 

aylık arası bebeği olan, 42’si müdahale, 50’si kontrol grubu olmak üzere 92 anne 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket formu aracılığıyla toplanmış olup aynı 

anket eğitimden önce bir kez, eğitimden sonra bir kez olmak üzere iki kez 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, müdahale grubunda yer alan annelerin ek gıda 
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ile ilgili bilgi düzeylerinde %8. 8 oranında artış gözlenirken, kontrol grubunda yer alan 

annelerin ek gıda ile ilgili bilgi düzeylerinin ortalama %1. 1 olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca müdahale grubunda yer alan annelerin eğitimi süreci sonrasında yemek sularını 

verme oranının kontrol grubunda yer alan annelere kıyasla daha düşük olduğu 

gözlenmiştir.  

İpekçi (2010) tarafından yapılan araştırmada, annelerin anne sütü ve bebek 

beslenmesi hakkındaki uygulamalarının belirlenmesi, anne sütü ile beslenme 

uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilerek annelerin bilgi davranışları, hatalı 

uygulamalarının nedenleri ve emzirmeye olan etkilerinin saptanması ve bunları 

etkileyen sosyo-demografik faktörler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 

992 anne oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, annelerin %73. 3’nün ilk altı ay tek 

başına anne sütü verdikleri belirlenirken, %92. 4’nün kolostrumu da verdiği 

saptanmıştır. Annelerin %99. 4’nün en az bir kez bebeklerini emzirdikleri, anne sütü 

ve emzirme yöntemi konusunda bilgi almanın ilk altı ay tek başına anne sütüyle 

beslenme ve kolostrum verme oranlarını artırdığı saptanmıştır. 

Schwartz ve diğerleri (2011) “The role of taste in food acceptance at the 

beginning of complementary feding” adlı çalışmalarında; tamamlayıcı beslenmenin ilk 

aylarında yeni yiyeceklerin kabul edilmesinde tat faktörünün etkisini incelemişlerdir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 5-7 ay arasındaki 74 bebek oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak, negatif ve çok pozitif olan dört derecelik bir ölçek kullanılmıştır. 

Bu ölçek her yeni besinde bebeğin kabul etme durumuna göre anneler tarafından 

doldurulmuştur. Araştırma sonucunda, tuzlu besinlerin tuzsuz besinlere göre daha 

kabul gördüğü, bebeklerin tatlı besinlere karşı daha pozitif kabul olduğu 

gözlemlenirken, bebekler arasında ortalama olarak temel tatların reddi görülmemiştir. 

Ayrıca araştırma sonucunda; sağlıklı besinlerin çoğunun bebekler tarafından 

kolaylıkla kabul edilebileceği, bunun yanında tadın yeni gıda kabulünde etkisinin 

olduğuna vurgu yapılmıştır.  

Monterrosa ve diğerleri (2012) tarafından yapılan araştırmada, annelerin 

tamamlayıcı beslenme davranışlarını belirleyici ve yorumlayıcı bir örnek çerçeve 

geliştirmek amaçlanmıştır. Meksika'nın Morelos kentinde, 18-29 yaş arası genç 

kadınlar arasında derinlemesine görüşmeler ve ev gözlemleri yapılarak veriler 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin çocukların sıvı, yarı sıvı ve meyvelerle 
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beslediği, ancak sebze, etler ve baklagilleri az verdikleri saptanmıştır. Bebeklerin 

beslenmesinde ve besin çeşitliliğinde; ailedeki diğer bireylerin tükettiği besinlerin, 

ailenin sosyo ekonomik düzeyinin aile büyüklerinin ve annelerin tamamlayıcı 

beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin etkili olduğu belirlenmiştir. 

Lutter (2012) çalışmasında, Amerika ve Karayipler'deki küçük çocukların 

büyüme modellerini tanımlamak için, tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve 

tamamlayıcı beslenme uygulamaları hakkında mevcut verileri araştırmıştır. Araştırma 

verileri anket soruları aracılığı ile toplanmış olup araştırma sonucunda, 19 ülkenin 

14'ünde, bebeklerin çok azının ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslendiği bu 

yüzden araştırmanın çalışma grubunda yer alan bebeklerin çoğunda sıvılara ve 

tamamlayıcı gıdalara erken başlandığı gözlenmiştir. Şekerli gıdaların alımı ile ilgili 

beş ülke arasında, 24-26 aylık çocuklarda 24 saatte alınan alımların % 14 ile % 79 

arasında değiştiği görülmektedir.  

Aktaç (2012) tarafından yapılan araştırmada, dokuz ay bir yaş arasındaki 

bebeklerde ek gıda uygulamaları ile bebek ve annelerle ilgili bu uygulamaları etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın, 

Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde bulunan 243 bebek oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri, anket formu aracılığı ile ve bebeklerin boy ve kilo ölçümleri yoluyla 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, etin en az tüketilen besin olduğu, bebeklerde 

demir, iyot ve D vitamini alımının yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda öğün saatlerinin düzensiz olduğu, ilk başlanan ek besinlerden sebze 

püresinin %24, çorbanın %21, meyve püresinin %20 ve muhallebinin %12 oranlarda 

olduğu belirlenmiştir. 

Wasser ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, anne dışındaki 

katılımcıların yaşamın ilk iki yılda emzirme süresi ile ilişkisi, tamamlayıcı besinlerin 

erken tanıtılması ve seçilmiş yiyecek ve içeceklerin diyet alımlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 217 düşük gelirli aile oluşturmuş olup, 

anne dışı katılımcılar çocuğun beslenmesinde gün içinde %50 veya daha fazla etkili 

olan kişiler olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcılar 3 ile 18 ay 

arasında takip edilmiş, katılımcılar arasında en çok babalar, büyükanneler ve lisanslı 

çocuk bakıcıları yer almıştır. Araştırmanın verileri anket formu aracılığıyla toplanmış 
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olup, araştırma sonucunda, bebeklerin %30’nun çoğunlukla meyve suyu tükettiği, 18 

ayda neredeyse tüm bebeklerin bir miktar sebze yediği saptanmıştır. Bebeklerin altıncı 

ayda patates kızartması, şekerli içecekler ve tuzlu atıştırmalıkları tüketme oranının çok 

düşük düzeyde olduğu ancak 18 aylığa ulaşmış çocukların çoğunluğunun bu besinlerin 

tümünü tükettiği belirlenmiştir. Anne dışı bakıcılar ile tamamlayıcı besine erken 

başlama arasında anlamlı ilişki saptanmışken, anne dışı bakıcıların anne sütü verme 

düzeyini düşürdükleri, meyve suları ve meyve tüketimini artırdıkları saptanmıştır. 

Schwartz ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada, anneler arasında 

sebze tanıtımı da dâhil olmak üzere tamamlayıcı beslenme tutumları ve deneyimleri 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 25- 39 yaş aralığındaki 18 anne 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri annelerle derinlemesine yapılan görüşmeler 

aracılığı ile toplanmış olup, araştırma sonucunda; annelerin tamamının bebeklerine 

önce sindirebilirliği kolay yiyecekler sundukları, bunun yanında ilk kez anne olanların 

yiyeceklere karşı alerjik tepkimeleri daha az fark ettikleri ama tecrübeli annelerin bu 

konuda daha tedbirli davrandıkları belirlenmiştir. Annelerin bazı gereksiz 

gıdaları(işlenmiş etler, cips, meyve suları vb.) çocuklarında kısıtladıkları belirlenirken, 

görüşmelerde hiçbir annenin çocuğunun az yediğini belirtmediği aksine çok yediğinde 

obezite gibi hastalığa yakalanma endişeleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda yemekler için düzenli bir program oluşturmanın, anneler için önemli 

olduğu gözlenirken, anneler, püreden katı gıdalara geçişte sebze dokusunun boğulma 

tehlikesinden dolayı önemli olduğunu; bu yüzden aşama aşama geçilmesi gerektiğini 

vurguladıkları görülmüştür. Aynı zamanda annelerin çok farklı yiyecekleri tatma ve 

denemenin de çocukların damak tadını eğitmek ve geliştirmek için önemli olduğunu 

ifade ettikleri gözlenmiştir.  

Lange ve diğerleri (2013) tarafından yapılan bir başka araştırmada ise, 

annelerin ilk bir yılda bebek beslenme uygulamalarını belirleyerek, (emzirme süresi, 

sütten kesilme yaşı, yeni gıdalara başlanması) bunun bebeklerde yeni gıdaları kabul 

etme durumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

203 bebek oluştururken; araştırmanın verileri, anneler tarafından çocuklarının 

beslenmesiyle ilgili bilgileri, yaşamlarının ilk yılı boyunca evde doğru bir şekilde 

kaydetmesiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bebeklerin sütten kesilme yaşının 

ortalama beş aylıkken olduğu bunun da Fransız tavsiyeleriyle uyumlu olduğu 
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görülmüştür. Yeni besinlere verilen reaksiyonların genellikle %90 oranında pozitif 

olduğu, ancak gıda kategorilerine göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Erken sütten 

kesme döneminde, meyvelerin ve sebzelerin en az kabul edilen gıdalar olduğu, 

özellikle meyve ve sebzeler için, sütten kesmenin ilk iki ayında sunulan farklı 

yiyeceklerin sayısı ile yeni besin kabulü arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda, 4 ila 15 aylık dönemde yeni beslenmenin 

çocuk diyetine sokulmasında ve bebeklerin yeni gıdaları kabul etmelerinde annelerin 

tamamlayıcı beslenme uygulamalarının rolüne vurgu yapılmıştır. 

Delikanlı (2013) tarafından yapılan araştırmada, sıfır- iki yaş arasında çocuğu 

olan annelerin ek gıda ve emzirme konusundaki bilgi durumlarının ve uygulamalarının 

saptanıp, uygulama farklılıkları doğrultusunda öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi 

Hastanesine başvuran sıfır iki- yaş arası çocuğu olan 250 anne oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, anket formu kullanılmış olup, bebeklerin 

antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bebeklerin %94’ünün 

kolostrum aldığı, ilk 12 saat için emzirme oranının %86.4 olduğu, bebeğin her 

ağladığında anne sütü verilme oranının %82.4 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma 

sonucunda ilk altı ay sadece anne sütü verilme oranının %46.8 olduğu ve ek gıda 

olarak mamanın sıklıkla verildiği, annelerin genel olarak bebek beslenmesi 

konusundaki bilgi ve uygulamaların önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Yılmazbaş ve diğerleri (2015) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

annelerin tamamlayıcı besinlere ne zaman, hangi nedenlerle ve besinlerle 

başladıklarının belirlenmesi, ayrıca biberon mamaları ve formül sütleri hakkında ne 

düşündüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 6 ve 24 ay 

arası bebeği olan 205 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu aracılığı 

ile toplanmış olup, araştırma sonucunda, annelerin tamamlayıcı besinlere erken 

başlama nedenleri arasında; annenin sütünün yetmemesi, bebeğin doymadığı 

düşüncesi, bebeğin memeyi istememesi ve bebeğin yeni tatlara alışması gibi 

durumların etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda annelerin 

%68.8’inin mamalara güvenmediği, %8.3’nün ise fikri olmadığı belirlenmiştir. 
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Mallan ve diğerleri (2016) “The relationship between maternal feeding beliefs 

and practices and perceptions of infant eating behaviours at 4 months” adlı 

çalışmalarında; toplum örnekleminde anne beslenme inançları ve uygulamaları ile 

bebek yeme davranışları arasındaki kesitsel ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 551 anne oluştururken, araştırmanın verileri bebek beslenmesi ve 

bebek yeme davranışı anketleri aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda 

bebeklerin %60’ının sadece anne sütüyle beslendiği, bebeklerin %95’inin normal 

ağırlıkta olduğu, %2’sinin düşük kilolu ve % 3’ünün ise fazla kilolu olduğu 

saptanmıştır. Annelerin beslenme inançları ve uygulamaları ile bebeklerinin yeme 

davranışları arasında anlamlı ilişki olduğu görülürken, bu ilişkinin yaşamın erken 

dönemlerinde daha belirgin olduğu saptanmıştır.  

Gümüştakım ve diğerleri (2017) tarafından yapılan diğer araştırmada ise, 0- 24 

ay arası bebeği olan annelerin bebek beslenmesi hakkında bilgi seviyelerinin ölçülmesi 

ve bu yaş grubundaki bebeklerin beslenme alışkanlıklarının saptanması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 0- 24 ay arası bebeği olan 250 anne oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri, anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

bebeklerin %16.5’nin altı aydan önce anne sütünden kesildiği, %41.3’ünün üç altı ay 

arası anne sütü aldığı, doğumdan ilk bir saat için emzirme oranının %84. 3 olduğu, 

bebeklerin %49.2’sine biberon verildiği, % 50. 8’nin mama ile beslendiği saptanmıştır. 

Ayrıca araştırma sonucunda tamamlayıcı besine altıncı aydan sonra başlama oranının 

%51.2 olduğu, altı aydan önce başlama oranının ise %25.6 olduğu tespit edilmiştir. 

Bunun yanında annenin eğitim durumunun, tamamlayıcı besin ve anne sütü 

hakkındaki bilgi düzeyinin, anne sütü bıraktırma zamanı, bebeğin kilo gelişimini, 

annenin anne sütü verme ve tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanını etkilediği 

saptanmıştır. 

Boulanger ve Vernet (2018) tarafından yapılan araştırmada, ebeveynlerin 

kullandığı bilgi kaynaklarını tanımlamak, değerlendirmek, uygulama ve davranışlarını 

incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu, Fransa’da yaşayan en az 

bir çocuğu 6- 36 aylık arasında olan 180 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 

anket formu aracılığı ile toplanmış olup, araştırma sonucunda, çalışma grubunda yer 

alan ebeveynlerin %88’inin, tamamlayıcı beslenmeyle ilgili sözel yolla bilgi aldığı, 

sadece %46'sının da besin yapısının tanıtımı hakkında bilgi aldığı belirlenmiştir. 
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Ayrıca araştırma sonucunda çocuk doktorlarının, tamamlayıcı beslenme konusunda en 

çok bilgi veren kişiler oldukları, ebeveynlerin yarısından fazlasının ise, kitaplardan ve 

internetten daha fazla bilgi aradıkları belirlenmiştir. Sözlü öneriler ebeveynlerin 

uygulamalarıyla eşleşirken, yeni besinin tanıtılması, tamamlayıcı beslenmede en sık 

görülen zorluk olarak saptanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ile verilerin 

toplanması ve çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler üzerinde 

durulmuştur.  

3.1. Araştırmanın Modeli 

0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi 

konusundaki uygulamalarının incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu 

araştırma nitel araştırma türündedir. Nitel araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinden 

gözlem, görüşme ve doküman analizinin kullanıldığı doğal ortamda algıların ve 

olayların gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya çıkarılmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Nitel araştırma deseninde araştırmacı, doğal ortamda çalışmakta, verilere doğrudan 

kaynağından ulaşıp, olayların veya olguların derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak 

detaylı betimlemeler yapmaktadır. Ayrıca araştırmacı olayların ve davranışların nasıl 

ve neden gerçekleştiğine odaklanıp, sentezlenerek elde edilen bilgilerden yola çıkarak 

ikna edici genellemeler yapmakta, katılımcının anlamasına ve anlamlandırmasına 

odaklanıp, araştırma deseni, çalışmanın gerçekleştiği duruma göre değişip, 

gelişmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). 

Nitel araştırma, sosyal gerçekliğin insanın algılama ve kavrama süreçlerinden ayrı ele 

alınamayacağını, dolayısıyla araştırmacının araştırma sürecinde tarafsız 

kalamayacağını öngörmektedir (Özdemir, 2010). Nitel araştırma yöntemi; çalışılacak 

olayın saptanması, çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi, hipotezlerin üretilmesi, 

verilerin toplanması ve verilerin analizi aşamalarından oluşmaktadır (Büyüköztürk 

vd., 2016).  

Bu araştırmada 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt çocuğu 

beslenmesi konusundaki uygulamalarına ilişkin verilere yer verilmiştir. Bu yönüyle 

araştırma “olgubilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgubilim deseninde; 

farkında olunan ancak hakkında derinlemesine ve ayrıntılı anlayışa sahip olunmayan 

olgulara odaklanılmaktadır Olgular dünyadaki olaylar, deneyimler, kavramlar, algılar, 

durumlar ve yönelimlere yönelik olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
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3.2. Çalışma Grubu 

Olgubilim araştırmalarında veri kaynaklarını, araştırmanın odaklandığı olguyu 

yaşayan ve bu olguyu dışa yansıtabilecek bireyler veya gruplar oluşturmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış 

olup, amaçlı örnekleme yöntemi olasılı ve seçkisiz olmayan bir örnekleme yaklaşımı 

olarak tanımlanmaktadır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı kalarak bilgi 

bakımından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına imkân 

sağlamaktadır. Belli kriterleri karşılayan ya da belli özelliklere sahip olan bir ya da 

daha fazla özel durum çalışılmak istenildiği zaman amaçlı örnekleme yöntemi tercih 

edilmektedir (Büyüköztürk vd., 2016). Başlıca amaçlı örnekleme yöntemleri; aşırı 

veya aykırı durum örneklemesi, maksimum çeşitlilik örneklemesi, benzeşik 

örnekleme, tipik durum örneklemesi, kritik durum örneklemesi, kartopu veya zincir 

örnekleme, ölçüt örnekleme, doğrulayıcı ve yanlışlayıcı örnekleme ve kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesidir (Patton, 1990). 

Araştırma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örneklemesi kullanılmış olup, maksimum çeşitlilik yönteminde amaç; küçük bir 

örneklem oluşturarak bu örneklemdeki bireylerin özellikleri bakımından maksimum 

derecede çeşitlilik sağlamaktır. Çeşitliliği sağlamaktaki amaç, genelleme yapmak 

olmayıp asıl amaç; çeşitlilik gösteren durumlarda ortak ya da paylaşılan bir olgunun 

olup olmadığının tespit edilmesi ve böylece farklı boyutların ortaya konmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Patton’a göre (1990), maksimum çeşitlilik gösteren küçük 

bir örneklem oluşturmanın; örnekleme dâhil her durumun kendine özgü boyutlarının 

derinlemesine tanımlanması ve büyük ölçüde farklı özellik gösteren durumlar arasında 

ortaya çıkabilecek temalar ve bunların değerinin ortaya çıkarılması gibi yararları 

bulunmaktadır.  

Bu yöntemi kullanmak isteyen bir araştırmacının öncelikli olarak amacının 

açık olması ve problemle ilgili çeşitlilik kaynaklarını derinlemesine belirlemesi ve 

hangilerini seçip örneklemine yansıtacağına karar vermesi gerekmektedir. Araştırmacı 

çeşitlilik alanlarını saptadıktan sonra, hangi çeşitlilik alanlarının kendisi için önemli 

olduğunu belirlemeli ve bu çeşitlilikleri örneklemine yansıtacak şekilde hareket 

etmelidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
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Araştırma kapsamında maksimum çeşitlilik örnekleme türü, farklı yerleşim 

alanlarında yaşayan (il-ilçe-köy), farklı eğitim durumuna ve çocukları farklı yaş 

aralığına sahip annelerin katılımını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunun oluşturulması sürecinde il, ilçe ve köylerde bulunan Aile Sağlığı 

Merkezleri ziyeret edilerek bu merkezlere gelen 0- 24 aylık bebeği olan annelerle 

görüşmeler yapılmışır. Ayrıca ilçe ve köylerde bulunan okulların müdürleriyle 

görüşmeler yapılarak, alınan izinler doğrultusunda ilgili okulların sınıfları dolaşılmış 

ve 0- 24 ay arası kardeşi olan çocukların ebeveynlerinin adresleri belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında annelerle görüşmeye geçmeden önce görüşmenin içeriği ve 

kapsamı hakkında bilgilendirmeler yapılmış, araştırmaya katılmak isteyen gönüllü 

annelerle derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda 0- 24 aylar arasında bebeği olan 150 anne araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmuştur. Görüşmeler Aile Sağlık Merkezlerinde, annelerin evlerinde yapılmış 

olup her bir görüşme 45 ile 60 dakika arası sürmüştür. Annelerle yapılan görüşmeler 

ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş olup, görüşmeler esnasında verileri desteklemek 

amacıyla araştırmacı tarafından notlar tutulmuştur. 

Görüşme yapılan annelere ilişkin veriler Tablo 3.1’de yer almaktadır.  
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Tablo 3.1 Araştırmanın Çalışma Grubun Meydana Getiren Annelerin Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımları 

Özellikler 3.2.1.1.1.1.1.1 Kategoriler 
  

 n    % 

Yaşanılan Yer 

İl   50   33.3 

İlçe  50   33.3 

Köy 50   33.3 

 Toplam 150   100 

Anne Yaş 

25 Yaş Altı 26   17.3 

26-35 Yaş  102   68.0 

36-45 Yaş 22   14.7 

 Toplam 150   100 

Anne Öğrenim 

Durumu 

İlkokul 32   21.3 

Ortaokul 38   25.3 

Lise 37   24.7 

Lisans ve üzeri 43   28.7 

 Toplam 150   100 

Anne Meslek 

Ev Hanımı  103   68.7 

İşçi 13   8.7 

Memur  29   19.3 

Serbest Meslek  5   3.3 

 Toplam 150   100 

Aileyi Oluşturan Bireyler 

Anne Baba ve Çocuk 
137 

 
 

 91.3 

Anne Baba Çocuklar ve 

Yakınları (Anane, dede, 

hala ) 

13  

  

8.7 

 Toplam 150   100 

İlk Gebelik Yaşı 
19-25  106   70.7 

26-32  44   29.3 

 Toplam  150   100 

Gebelik Sayısı 

1.  57   38.0 

2.  60   40.0 

3.  29   19.3 

 4 ve Üzeri  4   2.7 

 Toplam  150   100 

Bebek Yaş 

0-6 Ay  10   6.7 

7-13 Ay  33   22 

14-20 Ay  46   30.7 

21 Ay ve Üzeri  61   40.7 

 Toplam  150   100 
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Ailedeki Çocuk Sayısı 
1  57    38.0 

2  60    40.0 

 3  29    19.3 

 4 ve Üzeri  4    2.7 

 Toplam  150  

  

 100 

 

Doğum Şekli 

Normal Doğum 84   56.0 

Vakum Forseps Doğum 2   1.3 

Sezeryan 64   42.7 

 Toplam 150   100 

Anne Sütü, Gebe 

Beslenmesi ve Emzirme 

Konusundaki Bilgi 

Durumu 

Var 140   93.3 

Yok  10  
  

6.7 

 Toplam 150   100 

Gebelik Sırasında Anne 

Sütü ve Bebek 

Beslenmesi Konusunda 

Bilgilendirilme Durumu 

Evet 
142 

 
 

 94.7 

Hayır 8    5.3 

 Toplam 150   100 

Beslenme Konusundaki 

Bilgi Kaynağı 

 Tv-Radyo-Sosyal Medya 19   12.7 

Gazete Dergi Kitap 13   8.7 

 Sağlık Personeli 102   68.0 

 Arkadaş Akraba 16   10.6 

 Toplam 150   100 

Doğumdan Sonra Anne 

Sütü ve Bebek 

Beslenmesi 

Konusundaki 

Bilgilendirilme Durumu 

Evet 147   98.0 

Hayır  3  

  

2.0 

 Toplam 150   100 

Anne Sütü ve Bebek 

Beslenmesindeki Bilgi 

Kaynağı 

Doktor 27   18.0 

Hemşire 109   72.7 

Yakın Arkadaş 1   0.7 

Aile Büyüğü 10   6.7 

 Sosyal Medya 3   2.0 

 Toplam 150   100 

Tablo 3.1’e göre, araştırmaya katılan annelerin 50’sinin (%33.3) il, 50’sinin 

(%33.3) ilçe ve 50’sinin (%33.3) köyde ikamet ettiği, yaşlarının 25- 45 yaş arasında 

değiştiği ve ortalama olarak 35 yaş civarında olduğu belirlenmiştir. Annelerin 32’sinin 

(%21.3) ilkokul, 38’inin (%25.3) ortaokul, 37’sinin (%24.7) lise, 43’ünün (%28.7) 
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lisans ve üzeri mezunu olduğu ve annelerin 103’ünün (%68.7) ev hanımı, 13’ünün 

(%8.7) işçi, 29’unun (%19.3) memur, 5’inin (%3.3) ise serbest meslek mensubu 

olduğu saptanmıştır. Annelerin 137’sinin (%91.3) ailesinin anne, baba ve çocuklardan 

oluştuğu, 13’ünün (%8.7) ise ailesinin anne, baba, çocuk ve yakınlarından (babaanne, 

dede vb.) oluştuğu belirlenmiştir. Annelerin ilk gebelik yaşının 19- 32 yaşları arasında 

değiştiği ve araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin ilk gebelik yaşının 

ortalama 26 yaş civarında olduğu belirlenmiştir. Annelerin 57’sinin (%38.0) ilk 

gebeliği, 60’nın (%40.0) ikinci gebeliği, 29’nun (%19.3) üçüncü gebeliği ve 4’nün 

(%2.7) dördüncü gebeliği olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerin 

bebeklerinin yaşarının, 1 ila 27 ay arasında değiştiği ve ortalama olarak bebeklerin 14 

ay civarında olduğu belirlenmiştir. Annelerin 57’sinin (%38.0) bir çocuğa, 60’ının 

(%40.0) iki çocuğa, 29’unun (%19.3) üç çocuğa ve 4’ünün (%2.7) dört ve üzeri çocuğa 

sahip olduğu, annelerin 84’ünün (%56.0) normal doğum, 2’sinin (%1.3) vakum 

forseps doğum, 64’ünün (%42.7) sezaryen doğum yaptığı belirlenmiştir. Annelerin 

140’ının (%93.3) anne sütü ile beslenme, gebe beslenmesi ve emzirme hakkında 

bilgisinin olduğu, 10’nun (%6.7) bu konu hakkında bilgisinin olmadığı ve annelerin 

142’sinin (%94.7) gebelik sırasında anne sütü ve bebek beslenmesi hakkında 

bilgilendirildiği, 8’inin ise (%5.3) bilgilendirilmediği saptanmıştır. Annelerin 19’unun 

(%12.7) beslenme konusundaki bilgi kaynağının tv-radyo-sosyal medya, 13’nün 

(%8.7) gazete- dergi- kitap, 102’sinin (%68.0) sağlık personeli, 16’sının (%10.6) 

arkadaş- akrabalar olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerin 147’sinin 

(%98.0) doğumdan sonra anne sütü ve bebek beslenmesi konusunda bilgilendirildiği, 

3’ünün (%2.0) bilgilendirilmediği ve doğumdan sonra annelerin 27’sinin (%18.0) 

doktor tarafından, 109’unun (%72.7) hemşire tarafından, 1’inin (%0.7) yakın arkadaş 

tarafından, 10’unun (%6.7) aile büyüğü tarafından, 3’ünün (%2.0) de sosyal medyadan 

bilgilendirildiği tespit edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada nitel veriler, yarı-yapılandırılmış açık-uçlu görüşme formu ve ses 

kayıt cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Olgubilim araştırmalarında başlıca veri 

toplama aracı görüşme olup, olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak 

için görüşmenin araştırmacılara sunduğu sondalar, esneklik ve etkileşim yoluyla 
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inceleme özelliklerinin kullanılması gerekmektedir (Koçyiğit, 2009; Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). 

Araştırma kapsamında 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin emzirme ve süt 

çocuğu beslenmesi konusundaki uygulamalarının belirlenebilmesi amacıyla açık uçlu 

sorulardan oluşan yarı- yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 

formunda yer alan açık uçlu sorular anne sütü ve süt çocuğu beslenmesi konusunda 

literatur taraması yapılarak (Akbaş, 2015; Akbay, 2015; Akbayram, 2015; Aktaç, 

2012; Bayram, 2006; Bostancı, 2013; Delikanlı, 2013; Duran, 2008; Erkaya, 2012; 

Gökduman, 2009; Gözükara, 2012; İpekçi, 2010; Kaya, 2009; Kılcı, 2014; Koç, 2014; 

Önay Derin ve Erdoğan, 2018; Özkan, 2017; Şahan, 2008; Şahin, 2017; Şencan, 2008; 

Tanrıkulu, 2011; Uçan, 2016; Ünlü, 2017; Yılmaz, 2016; Yılmaz, 2014) araştırmacı 

tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular beslenme ve diyetetik bölümden 5 uzman 

ve çocuk gelişimi bölümünden 7 uzman olmak üzere 12 uzman tarafından kapsam 

geçerliliği bakımından değerlendirilmiş ve ön bir uygulama yapılarak forma son şekli 

verilmiştir. 

Olgu bilim araştırmalarında, olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya 

çıkarmak için görüşmeler yapılmaktadır. Görüşme, araştırmacılara esneklik ve 

etkileşim yoluyla inceleme imkânı tanımakta olup, araçtırmacının zengin ve sağlam 

veriler elde etmesini sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). “Görüşme, soru ve 

yanıtlarla bilgi ve fikir alış verişinde bulunmak, belirli bir konuyla ilgili iletişim ve 

ortak anlam inşası ile sonuçlanan iki kişilik bir toplantıdır” (Janesick, 2015, s.100). 

Patton’a göre görüşmenin amacı, bireyin iç dünyasına girip, onun bakış açısını 

çözmektir (Patton, 1990). Araştırmacının görüşülen bireyle empati ve güvene dayalı 

bir etkileşim ortamı oluşturması katılımcının iç dünyasını çözmede araştırmacıya 

kolaylık sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırma sürecinde herhangi bir aşamada kullanılabilmesi, araştırmacının 

katılımcıların karmaşık yönergeleri anlamadığı zaman anında açıklayabilmesi, 

araştırmacı ile katılımcı arasındaki işbirliğinde en etkili yol olması ve araştırmacı ile 

katılımcılar arasında güven sağlanarak hassas ve karmaşık durumların ifade 

edilebilmesi görüşmenin avantajları arasındadır. Ayrıca görüşme tekniğinde 

araştırmacı soruların sırasını değiştirebilmekte, farklı şekilde soruyu değiştirip 

sorabilmekte, ek sorular sorarak derinlemesine yanıtlar alabilmektedir. Araştırmacı 
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veri toplama sürecinde bizzat bulunduğu için katılımcıların bütün sorulara yanıt verme 

oranı yüksek olup, ayrıca araştırmacı katılımcının görüşme esnasında davranışlarını, 

yüz ifadesini ve vücut hareketlerini görme imkânına sahip olduğu için elde edilen 

bilginin ne derece geçerli olduğu konusunda araştımacıya önemli ipuçları vermektedir. 

Görüşme tekniğinde katılımcının soruları başka bir kaynaktan veya kişiden kopyalama 

gibi bir durum olmadığı için elde edilen bilginin geçerliliği tipik bir anket çalışmasına 

göre yüksek çıkmaktadır. Araştırmacının hazırlanmasının zaman alması, maliyetli 

olması, katılımcıyla, dostça ilişki kurabilmenin ve analizlerdeki veri yoğunluğunun 

zaman alması, bireylere ulaşma güçlüğünün olması, standart bir soru tipinin olmaması, 

araştırmacının görünüşü, konuşması, beklentileri, görüşme tipi/çeşidi ve katılımcıya 

uyum sağlamak durumunda kalması gibi durumlar ise görüşmenin dezavantajları 

arasındadır (Büyüköztürk vd., 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Görüşme; yapılandırılmış görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, 

yapılandırılmamış görüşmeler, etnografik görüşmeler ve odak grup görüşmeleri olmak 

üzere beş farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Araştırma kapsamında yarı 

yapılandırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmelerde, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren bir görüşme 

formu hazırlamakta, buna karşın görüşmenin akışına göre araştırmacı değişik yan ve 

alt sorular sorarak görüşmeyi derinleştirebilmektedir. Bu yönüyle yapılandırılmış 

görüşmeye göre daha esnek bir yöntem olup, araştırmacıyı kısıtlamayıp, ileri ilgi 

alanlarına yönlendirebilmektedir. Yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme katılımcıya 

yazmadan daha çok konuşmaya fırsat vermektedir (Büyüköztürk vd., 2016; Koçyiğit, 

2009; Patton, 1990; Türnüklü, 2000). 

Bu tür görüşmelerde amaç, aynı katılımcılara aynı tür sorular sorarak 

araştırmacının etkisini azaltıp, tam ve sistematik bilgilere ulaşmasını sağlamaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Görüşmeler sırasında araştırmanın alt amaçlarına ilişkin 

sorular sorulmuş, yetersiz cevaplarda da ek sorulara yer verilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında nitel veri analizi yöntemlerinden; içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. İçerik analizi yönteminde, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara 

ve ilişkilere ulaşılmak amaçlanmakta olup, bu analiz yönteminde veriler daha derin bir 



 

 

92 

işleme tabi tutulmaktadır. Bu nedenle içerik analizi yönteminde ilk olarak toplanan 

verilerin kavramsallaştırılması daha sonra ise, ortaya çıkan kavramların düzenlenmesi 

ve buna göre temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu 

nedenle bu süreçte, verileri tanımlamaya ve verilerin içindeki gerçekler ortaya 

çıkarılmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler; belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip anlamlı bir biçimde düzenlenip 

yorumlanmaktadır. İçerik analizi sürecinde; verilerin kodlanması, temaların 

bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve 

yorumlanması aşamaları bulunmaktadır. Verilerin kodlanması aşaması içerik 

analizinin ilk aşaması olup, araştırmacı elde ettiği bilgileri irdeleyerek, mantıklı 

bölümlere ayırmaya ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğini bulmaya 

çalışmaktadır. Bu aşamada kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bölümler 

kodlanmakta, verilerin kodlanmasından sonra, bir kod listesi oluşturulup, bu liste 

verilerin incelenmesinde ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Kodlama, veri 

toplama aşamasında elde edilen veri ya da görsellerin metin içerisine aktarımını, 

kategorilerin imgelere veya cümlelere ayrıştırılmasını ve genellikle de katılımcının 

güncel diline dayalı bir ifade ile bu kategorilerin isimlendirilmesini kapsamaktadır. 

Temaların bulunması aşamasında, ilk aşamada oluşturulan kodlardan yola çıkılarak 

verileri, genel olarak açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen 

temalar oluşturulmaktadır. Bu aşamada, belirlenen kodların benzerlik ve 

farklılıklarının saptanarak, birbirleriyle ilişkili olan kodları bir araraya getirecek 

temaların oluşturulması gerekmektedir. Temaların oluşturulması sayesinde 

araştırmacı her cümle ya da her kelime üzerine düşünmek zorunda kalmayıp, veriyi 

kodladıktan sonra sınıflandrıma sisteminin gösterdiği tema üzerine 

odaklanabilmektedir. Temalar nitel veri analizinin temel yapı taşlarıdır; çünkü 

araştırmacı kategorilerini tanımlamaya çalışarak verilerini anlamlandırmaktadır. 

Verilerin kodlara ve temalara göre yeniden düzenlenmesi ve tanımlanması aşamasında 

ise, birinci ve ikinci aşama sonucunda, araştırmacı topladığı verileri düzenleyebileceği 

bir sistem oluşturup, bu sisteme göre elde edilen veriler düzenlenmekte ve bu şekilde 

belirli olgulara göre verileri tanımlamak ve yorumlamak mümkün olabilmektedir. Bu 

aşamada verilerin anlaşılabilir bir dille tanımlanması, açıklanması ve sunulması 

oldukça önemlidir. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamasında ise, 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanan ve sunulan bulgular araştırmacı tarafından yorumlanıp, 
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sonuçlar çıkarılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016; Creswell, 2016; Johnson ve 

Chistensen, 2014; Patton, 1990; Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırma kapsamında yazılı metinler, satır satır okunarak değerlendirilip 

kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturan bölümlerden yola çıkılarak kodlamalar 

oluşturulmuştur. Daha sonraki aşamada ise, belirlenen kodlar arasındaki ilişkiler 

incelenip, kodlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar saptanarak, birbirleriyle ilişkili 

olan kodlar bir araraya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Bu süreçte elde edilen 

kodlar ve temalar konu alanında uzman bir öğretim elemanının görüşlerine sunulmuş 

bu aşamada, ortaya çıkan temaların yeterli düzeyde veri setini yansıtıp yansıtmadığı 

ve bu temalara göre verilerin etkili biçimde düzenlenip düzenlenmediği incelenmiş bu 

doğrultuda temalar yeniden düzenlenmiştir. Daha sonraki aşamada ise, belirlenen 

kodlar ve temalar doğrultusunda veriler düzenlenmiş bu aşamada verilerin anlaşılabilir 

bir dille tanımlanmasına, açıklanmasına özen gösterilmiş, bu kapsamda annelerle 

yapılan görüşmeler sırasında elde edilen verilere ilişkin doğrudan alıntılara yer 

verilmiştir. Son aşamada ise, araştırma sürecinde tanımlanan ve sunulan bulgular 

yorumlanıp, sonuçlar çıkartılmıştır. Bu aşamada elde edilen verilere anlam 

kazandırabilmek amacıyla bulgular arasındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılıp, neden 

sonuç ilişkileri doğrultusunda bulgulardan bir takım sonuçlar çıkartılmaya ve elde 

edilen sonuçların önemine ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.  

Nitel araştırma yöntemlerinden nitel verilerin yüzdeler anlamında ifade 

edilmesi en sık kullanılan veri analizi yöntemlerinden biri olup, bu durum araştırma 

kapsamında yer alan bireylerin saptanan tema ve kategorilere ne derece katıldıklarını 

göstermektedir (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2016: 257). Araştırma kapsamında görüşme 

formundan elde edilen veriler sınıflandırılarak frekans ve yüzdelik dağılımları 

verilmiştir. İçerik analizi yönteminde verilerin analizinde kullanılan yöntemlerden biri 

frekans analizi olup, bu analizde, sayısal verilere dökülebilecek birimler alınıp, analiz 

göstergeleri frekans olarak belirtilmektedir. Frekans analizi, öğelerin veya birimlerin, 

yüzdesel, oransal ve sayısal olarak görünmesini sağlamaktadır. Frekans analizinin son 

aşamasında, birimler önem derecesine göre sıralanıp, sıklığa göre bir sınıflama 

yapılmaktadır (Bilgin, 2014). 

Annelerin tamamlayıcı besinlere başladıklarında verdikleri ilk beş besinin 

değerlendirilmesinde; karşılatırmanın daha belirgin olması için 
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T=5T1+4T2+3T3+2T4+T5 formülünden yararlanılarak puanlama sistemi 

kullanılmıştır. Formülde T: toplam puanı, T1: birinci tercihi, T2: ikinci tercihi, T3: 

üçüncü tercihi, T4: dördünü tercihi, T5: beşinci tercihi ifade etmektedir. Puanlamada 

birinci tercih edilen besinin frekansı 5 ile, ikinci tercih edilen besinin frekansı 4 ile, 

üçüncü tercih edilen besinin frekansı 3 ile, dördüncü tercih edilen besinin frekansı 2 

ile, beşinci tercih edilen besinin frekansı 1 ile çarpılarak toplanmış ve her bir yiyecek 

için toplam puanlar elde edilmiştir (Aktaş, 1979).  

3.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın en önemli kriterlerinden biri 

olarak görülmekte olup, geçerlilik ve güvenirlik kavramları araştırmalarda en yaygın 

kullanılan iki önemli kriterdir. Nitel araştırmalarda geçerlilik, araştırmacının 

araştırdığı olguyu, olduğu şekilde ve olabildiğince yanlı davranmadan gözlemesi 

anlamına gelmektedir. Nitel araştırma yönteminde araştırmacının esnek olması 

geçerlik açısından önemli bir kazanım olup, araştırmacı gerekli görmesi durumunda 

yeni stratejilere başvurabilmekte, görüşmeye yeni sorular ekleyebilmekte, daha 

önceden planlanmayan görüşmeler yapabilmekte, elde ettiği bilgileri doğrulamak 

amacıyla farklı türden veri toplama yöntemleri kullanabilmektedir. Bunun yanında 

araştırma alanına olan yakınlık, yüzyüze görüşmeler yoluyla derinlemesine bilgi 

toplanması, gözlemler yoluyla doğal ortamda bilgi toplanması, uzun süreli bilgi 

toplanması, elde edilen bilgilerin doğrulanmasında alana geri gidebilmesi ve ek bilgi 

toplama olnağının bulunması geçerliliği sağlayan özellikler arasındadır. Katılımcı 

bireylerden doğrudan alıntılara yer vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları 

yorumlamak geçerlilik için büyük önem taşımaktadır (Türnük, 2000; Yıldırım ve 

Şimşek, 2016).  

Nitel araştırmalarda güvenirlik yerine inandırıcılık ön plandadır çünkü 

güvenirlik aynı zamanda tekrar edilebilirlik olup, nitel araştırmalarda güvenirlik, 

olayların iki farklı araştırmacı veya gözlemci tarafından aynı kategoriyle 

ilişkilendirilmesi ya da gözlemci tarafından farklı iki zamanda aynı kategori ile 

ilişkilendirmesidir. Nitel araştırmalarda detaylı alan kayıtlarının alınması, detaylı, 

doğru ve kapsamlı bilgi sağlanması, notların katılımcılar tarafından incelenmesi, ses 

ve görüntü kayıtlarının tutulması, resim çekilmesi, katılımcılardan yapılan alıntıların 

olduğu gibi sunulması güvenirliği artırmaktadır. Bunun yanında araştırmanın her 
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aşamasının ve izlenen yolun detaylı olark tanımlanması, verilerin kaydedilmesinde, 

gözlenmesinde birden fazla araştırmacının, veri kaynağının kullanılması, gözlemler 

arası tuttarlılığın incelenmesi de güvenirliği artırmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016; 

Türnük, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2016) 

Araştırma kapsamında geçerliliğin sağlanabilmesi amacıyla, literatür taraması 

yapılarak araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme soruları beslenme ve diyetetik 

bölümden 5 uzman ve çocuk gelişimi bölümünden 7 uzman olmak üzere 12 uzmanın 

görüşlerine sunulmuş ve uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda forma son şekli 

verilmiştir. Bunun yanında görüşmeler sırasında araştırmanın amaçlarına ilişkin 

sorular sorulmuş, yetersiz cevaplarda da ek sorulara yer verilmiştir. Bunun yanında 

veri kaybının önlenebilmesi amacıyla annelerle yapılan görüşmeler sırasında alınan 

notlar ayrıntılı bir biçimde yazılmış, görüşmeler sırasında ses kayıtları alınmış, elde 

edilen kodlar ve temalar konu alanında uzman öğretim elemanının görüşlerine 

sunulmuş bu aşamada, ortaya çıkan temaların yeterli düzeyde veri setini yansıtıp 

yansıtmadığı ve bu temalara göre verilerin etkili biçimde düzenlenip düzenlenmediği 

incelenmiş bu doğrultuda temalar yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca kodların ve 

kategorilerin elde edildiği anne görüşlerinden birebir alıntı yapılarak geçerlilik 

artırılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında araştırma kapsamında güvenirliğin 

sağlanabilmesi amacıyla, araştırmanın her aşamasının (araştırmanın yöntemi, çalışma 

gurubunun oluşturulması, veri toplama araçları, verilerin analizi) detaylı biçimde 

tanımlanmasına, araştırma kapsamında kayıtların tutulmasına, katılımcılardan yapılan 

alıntıların olduğu gibi sunulmasına özen gösterilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamında 0-24 ay arasında bebeği olan annelerin 

emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki uygulamalarının belirlenebilmesine 

yönelik olarak annelerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak annelerin emzirme konusundaki uygulamalarına, 

daha sonra ise; süt çocuğu beslenmesi konusundaki uygulamalarına ilişkin bulgulara 

yer verilmiştir.  

4.1. Annelerin Doğumdan Sonra Bebeklerine Verdikleri İlk Besin Nedir? 

Annelerin Bu Besini/Besinleri Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Annelerin doğumdan sonra bebeklerine verdikleri ilk besine nedir? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.1’de yer verilmiştir. Bu besini/ besinleri verme nedenine 

ilişkin bulgulara ise, Tablo 4.1.1, Tablo 4.1.2 ve Tablo 4.1.3’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.1. “Doğumdan Sonra Bebeğinize İlk Olarak Hangi Besini Verdiniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 

Annenin 

Öğrenim 

Durumu 

Doğumdan Sonra Bebeğe Verilen İlk Besin 

Anne sütü Formül 

mama 

Diğer Toplam 

n        % n       % n       %  n      % 

İlkokul 16      50.0 5       15.6 11     34.4 32    100 

Ortaokul 28      73.7 3        7.9 7       18.4 38    100 

Lise 19      51.4 15     40.5 3         8.1 37    100 

Önlisans ve 

Lisans 

31     72.1 10     23.3 2         4.7 43    100 

Toplam 94     62.7 33     22 23      15.3 150   100 
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Tablo 4.1 incelendiğinde, “Doğumdan sonra bebeğinize ilk olarak hangi besini 

verdiniz?” sorusuna yönelik olarak ilkokul mezunu annelerin %50.0’ı, ortaokul 

mezunu annelerin %73.7’si, lise mezunu annelerin %51.4’ü, önlisans ve lisans mezunu 

annelerin ise %72.1’i doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütü 

verdiklerini belirtmişlerdir. Toplamda ise, annelerin %62.7’sinin doğumdan sonra 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri saptanmıştır. Ayrıca ilkokul mezunu 

annelerin %15.6’sı, ortaokul mezunu annelerin %7.9’u, lise mezunu annelerin %40.5’i 

önlisans ve lisans mezunu annelerin ise, %23.3’ünün doğumdan sonra ilk besin olarak 

bebeklerine formül mama verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca ilkokul mezunu annelerin 

%34.4’ü, ortaokul mezunu annelerin %18.4’ü lise mezunu annelerin %8.1’i önlisans 

ve lisans mezunu annelerin ise, %4.7’si doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak 

diğer olarak nitelendirilen şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt gibi besinleri verdiklerini 

belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

yarısından fazlasının (%62.7) doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütü 

verdikleri dikkati çekerken, ilkokul mezunu annelerin %34.4’ünün ilk besin olarak 

bebeklerine şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt gibi besinleri verdikleri dikkati 

çekmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Bebeğime ilk olarak anne sütü verdim (A.6)”. “Doğduktan 

sonra kayınvalidem zemzem ve hurmadan az bir şey verdi(A.18)”. “İlk olarak mama 

vermek zorunda kaldık(A. 20)”. “Annem şekerli su vermişti(A.21)”. “Zemzemle hurma 

verdik(A.25)”. “Kayınvalidem şekerli su verdi(A.38)”.“Hemşire yanıma gelerek nasıl 

emzireceğimi gösterdi böylece ilk besin olarak anne sütü verdim(A. 75)”. “Doğumdan 

sonra anne sütü vermek istedim ama mama vermem gerekti(A. 71)”. “Yoğurt 

verdim(A.85)”. “Mama verdik biberonla(A.94)”. “Anne sütü verdim(A.96)”. “Tabii 

ki bebeğim için gerekli olan anne sütünü verdim(A.108)” “Sütümden verdim(A.117)”. 

“Formül mama verdim mecburen(A.120)” “Mama vermiştim(A.134)” şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Annelere “Doğumdan sonra bebeğinize ilk olarak hangi besini verdiniz?” 

sorusu ile ilişkili olarak “Neden bu besini ilk besin olarak verdiniz?” sorusu 

yöneltilmiş ve annelerin verdikleri yanıtlara Tablo 4.1.1. Tablo 4.1.2. ve Tablo 

4.1.3’de yer verilmiştir.  



 

 

98 

4.1.1. Annelerin Bu Besini/Besinleri Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Annelerin bu besini/ besinleri verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.1.1.’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.1.1. “Doğumdan Sonra Bebeğinize İlk Olarak Neden Anne Sütü 

Verdiniz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Anne Sütü Verme Nedeni n % 

Sağlıklı Besin Olması 31 32.9 

Sağlık Personeli Önerisi 15 16.0 

Anne Sütünün Gelmesi 11 11.7 

Sarılığı Önlemesi 11 11.7 

Bebek Beslenmesindeki 

Önemi 

17 18.1 

Anne Sütünün Artması  4 4.3 

 Bağışıklığı Güçlendirmesi 3 3.2 

Mamalara Güvenilmemesi 2 2.1 

Toplam  94 100 

Tablo 4.1.1. incelendiğinde “Doğumdan sonra bebeğinize ilk besin olarak 

neden anne sütü verdiniz?” sorusuna yönelik olarak annelerin %32.9’u, sağlıklı besin 

olması nedeniyle ilk besin olarak anne sütü verdiklerini ifade ederken, annelerin 

%16.0’ı ise, sağlık personeli önerisi ile ilk besin olarak anne sütü verdiklerini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca annelerin %11.7’si ise, sarılığı önlemesindeki öneminden dolayı 

anne sütü verdiklerini ifade ederken, benzer şekilde %11.7’si ise, sütünün gelmesi için 

ilk besin olarak anne sütü verdiklerini belirtmişlerdir. Annelerin %18.1’i bebek 

beslenmesinde önemli olması, %4.3’ü sütün artması, %3.2’si bulaşıcı hastalıklara 

karşı bağışıklık sağlaması, %2.1’ise mamalara güvenememesi nedeniyle doğumdan 

sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütünü verdiklerini ifade etmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Bebek beslenmesinden önemli diye anne sütü verdim(A.6)”. 
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“Faydalı besin olduğu için anne sütü verdim(A.13)”. “Sarılığı önler diye anne sütü 

verdim(A.17)”. “Sağlıklı besin olduğu için anne sütü verdim(A.32)”. “Hastanedeki 

hemşire hemen emzir dediği için anne sütü verdim(A. 33)”. “Faydalı olduğu için anne 

sütü verdim(A.44)”. “Hemşire emzir hemen dediği için anne sütü verdim(A.46)”. 

“Vücudu bağışıklık kazansın diye anne sütü verdim(A.56)”. “Bebeğimin anne sütüne 

ihtiyacı olduğu için anne sütü verdim(A.60)”. “Sütümün hemen gelmesi için bebeğin 

emmesi gerekiyordu bu yüzden anne sütü verdim(A.76)”. “Anne sütü doğal bir besin 

o yüzden onu verdim(A.84)”. “Sütüm gelsin diye hemen emzirdim anne sütü verdim 

bu yüzden(A.96)”. “Bebeğim başka besin hazır olmadığı için anne sütü 

verdim(A.105)”. “Anne sütü bebeğim için en sağlıklı besin olduğundan ilk olarak anne 

sütü verdim(A.112)”. “Bebeğimin sarılığa yakalanmaması için anne sütü 

verdim(A.115)”. “Anne sütü bebeğim için en yararlı besin diye verdim(A.136)”. 

“Mamalara güvenmediğimden anne sütü verdim(A.140)”. “Besin değeri anne sütünün 

çok fazla bu yüzden anne sütü verdim(A.147)”. “Sağlıklı besin olduğu için anne sütü 

verdim(A.149)” şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 

 

 

 

4.1.2. Annelerin Bu Besini/Besinleri Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Annelerin bu besini/besinleri verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.1.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.1.2 “Doğumdan Sonra Bebeğinize İlk Olarak Neden Formül Mama 

Verdiniz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Formül Mama Verme 

Nedeni 

n % 



 

 

100 

Sütün Gelmemesi Nedeni 

İle 

30 90.9 

Bebeğin Yoğun Bakımda 

Olması Nedeni İle  

2 6.1 

Bebeğin Memeyi 

Almaması Nedeni İle  

1 3.0 

Toplam 33 100 

Tablo 4.1.2. incelendiğinde “Doğumdan sonra bebeğinize ilk besin olarak 

neden formül mama verdiniz?” sorusuna yönelik olarak annelerin %90.9’u sütünün 

gelmemesi nedeniyle ilk besin olarak formül mama verdiklerini ifade ederken, 

annelerin %6.1’i bebeğinin yoğun bakımda olması, %3.0’ı ise, bebeğin memeyi 

almaması nedeniyle ilk besin olarak formül mama verdiklerini belirtmişlerdir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Hemen sütüm gelmez diye mama verdik(A.2)”. “Aç kalmasın 

diye mama verdim. Sütüm olmadığı için emziremedim(A.9)”. “Doğumdan sonra sütüm 

hemen gelmediği için emziremedim mama verdim(A.19)”. “Sütüm gelmediği için 

mama verdik(A.42)”. “Sütüm yoktu bu yüzden mama verdim(A.50)”. “Doğumdan 

sonra bebeğim memeyi tutamadı bu yüzden mama vermek zorunda kaldık(A.55)”. 

“Sütüm gelmedi diye mama verdim(A.66)”. “Doğumdan sonra bebeğim yoğun 

bakımda kaldı bundan dolayı mama verdik(A.71)”. “Anne sütü vermek istedim ama 

sütüm gelmediği için mama verdim ilk besin olarak(A.81)”. “Sütüm yoktu aç kalmasın 

diye mama verdim(A.101)”. “Hemen emzirmek istedim ama sütüm gelmemişti bu 

yüzden mama verdim(A. 120)” şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.1.3. Annelerin Bu Besini/Besinleri Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Annelerin bu besini/besinleri verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.1.3’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.1.3. “Doğumdan Sonra Bebeğinize İlk Olarak Neden Diğer Besinlerden 

(Şekerli Su, Zemzem, Hurma, Yoğurt) Verdiniz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Diğer Besinleri Verme 

Nedeni 

n % 

Yakın Çevre Önerisi 12 52.2 

Dini Açıdan Önemli 

Olması 

9 39.1 

Hazmı Kolay Olması 2 8. 7 

Toplam 23 100 

Tablo 4.1.3 incelendiğinde “Doğumdan sonra bebeğinize ilk olarak neden diğer 

besinlerden (şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt) verdiniz?” sorusuna yönelik olarak 

annelerin %52.2’si yakın çevresindeki bireylerin önerileri doğrultusunda ilk besin 

olarak şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt verdiklerini ifade ederken, %39.1’i ise dini 

açıdan önemli olması, %8. 7’si ise hazmı kolay olması nedeniyle bu besinleri 

verdiklerini ifade etmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Annem bize ilk zemzem ve hurma vermiş bende o yüzden verdim 

çocuğuma(A.4)”. “Kayınvalidem şekerli su verdi(A.18)”. “Emzirmeden önce zemzem 

ve hurmadan vermek dinen önemli diye verdim(A.25)”. “Kayınvalidem aç kalmasın 

çocuk diye şekerli su verdi(A.35)”. İlk çocuğumda da zemzem ve hurma verdim diye 

zemzem ve hurma verdim(A.36)”. “Annem zemzem ve hurma iyi olur diye 

verdi(A.37)”. “Annem şekerli su verelimde çocuk aç durmasın dedi o yüzden 

verdik(A.40)”. “Hazmı kolay diye yoğurt verdik(A.85)”. “Kayınvalidem dinen ilk 
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olarak bebeğin ağzının zemzem ve hurmayla açılmasının iyi olduğunu söylediği için 

verdik(A.80)” şeklinde sıralanmaktadır. 

4.2. Annelerin Bebeklerini Doğumdan Sonra İlk Emzirme Zamanı Nedir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini doğumdan sonra ilk emzirme zamanı nedir? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.2. “Bebeğinizi Doğduktan Ne Kadar Süre Sonra Emzirmeye Başladınız?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

İlk Emzirme Zamanı  n % 

İlk 30 Dakika İçinde 42 28.0 

30 Dakika-1 Saat Arası 35 23.3 

1-2 Saat Arası 39 26.0 

2 Saat ve Üzeri 34 22.7 

Toplam  150 100 

Tablo 4.2 incelendiğinde, “Bebeğinizi doğduktan ne kadar süre sonra 

emzirmeye başladınız?” sorusuna yönelik olarak annelerin %28.0’ı bebekleri 

doğduktan sonraki ilk yarım saat içinde bebeklerini emzirdiklerini ifade ederken, 

%26.0’ı bebekleri doğduktan sonra ilk 1-2 içinde bebeklerini emzirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Annelerin %23.3’ü ilk 30 dakika ile 1 saat arasında bebeklerini 

emzirdiklerini ifade ederken, %22.7’si ise 2 saat ve sonrasında bebeklerini 

emzirdiklerini belirtmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Doğumdan sonra hemen emzirdim ortalama 15- 20 dakika 

sonraydı(A. 4)”. “Sütüm geç geldiği için emzirmem 2 saati geçti(A.14)”. “1 buçuk 

saati bulmuştu ilk emzirmem(A.27)”. “Doğduktan sonra odaya getirir getirmez 

emzirdim. 15- 20 dakika sonradır(A.32)”. “Bebek memeyi almadığından 2 saat sonra 

emzirebildim(A.55)”. “İki saati geçmiştir(A.66)”. “Doğumdan bir buçuk iki saat 
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sonra emzirdim(A.72)”. “Bebeğim doğduktan 40- 45 dakika sonra emzirdim(A.86)”. 

“Doğumdan 1 saat sonra emzirdim(A.92)”. “İlk emzirmem yarım saati 

geçmiştir(A.102)”. “Sütüm olmadığı için iki saat sonra emzirebildim(A.111)”. 

“Bebeğimi doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirdim(A.116)”. “Sütüm hemen 

gelsin diye yarım saat içinde emzirdim(A.130)”. “Odaya geldikten sonra emzirdim. 

Yarım saati geçmiştir emzirmem(A.141)”. “Ortalama doğumdan 40- 45 dakika sonra 

emzirdim(A. 149)”şeklinde sıralanmaktadır. 

4.3. Annelerin Bebeklerini Emzirme Sıklığı Nedir? Alt Amacına İlişkin 

Bulgular 

Annelerin bebeklerini emzirme sıklığı nedir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 

4.3’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.3. “Bebeğinizi Emzirme Sıklığınız Nedir?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.3. incelendiğinde,”Bebeğinizi emzirme sıklığınız nedir?”sorusuna 

yönelik olarak annelerin %47.3’ü bebeklerini istedikçe (ağladıkça) emzirdiklerini 

ifade ederken, annelerin %18.7’si bebeklerini 1 saat altı süreyle emzirdiklerini, benzer 

şekilde %18.7’si 1- 2 saat arayla emzirdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca annelerin 

%10.7’si ise bebeklerini 3-4 saat ara ile emzirdiklerini belirtirken, annelerin %4.6’sı 

5-6 saat arayla emzirdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısına yakınının (%47.3) bebeklerini istedikçe (ağladıkça) 

emzirdikleri belirlenmiştir.  

Emzirme Sıklığı  n % 

İstedikçe(Ağladıkça) 71 47.3 

1 Saat Altı 28 18.7 

1-2 Saat Arası 28 18.7 

3-4 Saat Arası 16 10.7 

5-6 Saat Arası 7 4.6 

Toplam 150 100 
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Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Ortalama 5- 6 saatte bir emziriyorum(A.2)”. “Genelde istedikçe 

yani ağladıkça emziriyorum, ortalama yarım 30-45 dakika arası oluyor(A.16)”. “Çok 

sık emziriyorum, yarım saatte bir emziriyorum(A.22)”. “3 saatte bir bazen 4 saatte bir 

emziriyorum(A.32)”. “1 buçuk saatte emziriyorum(A.41)”.“Ağladığı zamanlar 

emzirmeye dikkat ediyorum çünkü açlıktan memeyi istediğini düşünüyorum(A.52)”. 

“Memeye çok düşkün olduğu için sık emziriyordum yarım saatte bir 

emziriyordum(A.66)”. “Küçükken daha sık emziriyordum şimdi büyüdüğü için 3- 4 

saatte bir emziriyorum(A.88)”. “Bazen bir saatte bazen de iki saatte bir 

emziriyorum(A.103)”. “3 buçuk saatte arayla emziriyorum(A.110)”.“Bebeğim ek 

gıdada aldığı için ortalama emzirme sıklığımız 5-6 saat arasını buluyor(A.126)”. “5 

saat, 6 saat arayla emziriyorum(A.138)”.“Büyüdükçe bebeğim memeye biraz daha 

düştü gibi ortalama 45- 50 dakikada bir emziriyorum(A.147)” şeklinde 

sıralanmaktadır. 

4.4. Annelerin Sütlerine İlişkin Yeterlilik Algısı Nedir? Anneler Sütlerinin 

Yeterli Olmadığını Düşünüyorsa Bu Durumun Nedenleri Nelerdir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin sütlerine ilişkin yeterlilik algısı nedir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.4’ de yer verilmiştir. Anneler sütlerinin yeterli olmadığını düşünüyorsa bu 

durumun nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.4.1’de yer 

verilmiştir.  

Tablo 4.4. “Sütünüz Sizce Yeterli Mi?” Sorusuna Annelerin Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

Anne Sütünün Yeterlilik 

Algısı  

n % 

Yeterli 102 68.0 

Yetersiz 48 32.0 

Toplam  150 100 

Tablo 4.4. incelendiğinde, “Sütünüz sizce yeterli mi?” sorusuna annelerin 

%68.0’ı sütünün yeterli olduğunu ifade ederken, annelerin %32.0’ı sütünün yeterli 
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olmadığını ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

çoğunluğunun(%68.0) sütünü yeterli olarak algıladıkları dikkati çekmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Yeterli değil sütüm(A.1)”. “Evet yeterli çünkü bebeğim 

doyuyor(A.16)”. “Hayır, yeterli değilmiş çevremdekilerde öyle söylüyor(A.23)”. 

“Sütüm yeterli diye düşünüyorum çünkü bebeğim doyuyor(A.31)”. “Sütüm bebeğime 

yeterli gelmiyor maalesef(A.52)”. “Emzirmeden sonra bebeğim ağlamıyor, sütüm 

yeterli olmasa ağlar diye düşünüyorum(A.68)”. “Sütüm yeterli çünkü sütüm çok 

geliyor(A.76)”. “Bebeğim doymuyor sütüm yeterli gelmiyor(A.90)”. “Sütüm yeterli 

olduğundan dolayı bebeğimin kilo alımı normal(A.105)”. “Sütüm yeterli diye 

düşünüyorum çünkü bebeğim emzirmeden sonra rahat uyuyor(A.113)”. “Hayır, 

yeterli değil devamlı bebeğim emmek istiyor(A.131)”. “ Evet, yeterli bence(A.133)”. 

“Yetersiz süt üretimim var bebeğim doymuyor(A.142)”. “Sütüm bebeğime yeterli 

geliyor(A.147)” şeklinde sıralanmaktadır. 

Annelere “Sütünüz sizce yeterli mi?” sorusu ile ilişkili olarak hayır cevabı 

veren annelere “Sütünüz neden yeterli değil?” sorusu yöneltilmiş ve annelerin 

verdikleri yanıtlara Tablo 4.4.1’de yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Anneler Sütlerinin Yeterli Olmadığını Düşünüyorsa Bu Durumun 

Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler sütlerinin yeterli olmadığını düşünüyorsa bu durumun nedenleri 

nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.4.1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 4.1.1. “Sütünüz Sizce Neden Yeterli Değil ?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Sütün Yetersiz Olma 

Nedeni 

   n % 

Bebeğin Az Emmesi    17 35.4 

Annenin Doğru 

Beslenmemesi  

   14 29.2 

Genetik Faktörler      8 16.7 

Annenin Stresli Olması      5 10.4 

Annenin Uykusuz ve 

Yorgun Olması 

     4 8.3 

Toplam      48 100 

Tablo 4.4.1 incelendiğinde, “Sütünüz sizce neden yeterli değil ?”sorusuna 

annelerin %35.4’ü bebeğinin az emmesinden dolayı sütünün yetersiz olduğunu ifade 

ederken, %29.2’si ise, kendisinin doğru beslenmemesinden dolayı sütünün yetersiz 

olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca annelerin %16.7’si genetik faktörlerden, %10.4’ü 

stresli olmasından, %8.3’ü ise uykusuz ve yorgun olmasından dolayı sütünün yetersiz 

olduğunu ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

sütünün yetersizliğini en az uykusuz ve yorgunlukla ilişkilendirdiği görülürken, en çok 

ise bebeğin az emmesi ve annenin doğru beslenmemesiyle ilişkilendirdiği 

görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “İyi beslenmediğimden kaynaklı olabilir(A.1)”. “Benim annemin 

sütü de azmış benim sütümde bu yüzden az olabilir(A.4)”. “Uykusuz ve yorgun 

oluyorum gün içinde bu yüzden sütüm az olabilir(A.17)”. “Beslenmem düzensiz 

olduğu için yetersiz olabilir(A.25)”. “Çok emen bir bebek olmadığı için sütüm az 

olabilir(A.36)”. “Sütüm yetersiz çünkü bebeğim az emiyor(A.55)”. “Stresli bir 

hayatım var sütüm bu yüzden az olabilir(A.64)”. “Yetersiz beslendiğim için 
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olabilir(A.75)”. “Genetik diye düşünüyorum aneminde ablamın da sütü yetersizmiş 

benimki de bu yüzden olabilir(A.81)”. “Çok fazla yediklerime dikkat etmiyorum bu 

yüzden sütüm az olabilir(A.107)”. “Süt üretimi annenin beslenmesiyle ilgili olduğu 

için benim de düzenli bir beslenmem yok bu yüzden sütüm yetersiz diye 

düşünüyorum(A.130)”. “Stresten kaynaklı diye düşünüyorum(A.131)”. 

“Uyuyamıyorum uyku düzenim bozuldu ve çok yoruluyorum bence sütüm bundan 

dolayı az(A.142)”şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.5. Annelerin Sütünün Yeterli Olup Olmadığını Anlamasına İlişkin Ölçütleri 

Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin sütünün yeterli olup olmadığını anlamasına ilişkin ölçütleri nelerdir? 

alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.5’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.5. “Sütünüzün Yeterli Olup Olmadığını Nasıl Anlıyorsunuz?” Sorusuna 

Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.5 incelendiğinde, “Sütünüzün yeterli olup olmadığını nasıl 

anlıyorsunuz?” sorusuna annelerin %30.0’ı sütünün yeterli olmasını bebeğin 

emzirildikten sonra ağlama durumu ile anladığını ifade ederken, %24.6’sı sütünün 

yeterli olmasını bebeğin emzirildikten sonra uyuma durumu ile anladığını ifade 

etmiştir. Ayrıca annelerin %16.7’si bebeğin fiziksel gelişim durumu, %16.0’ı annenin 

sütünün çok olması durumu, %8.0’ının bebeğin memeden sonra kusma durumu, 

Sütün Yeterliliğini 

Anlamaya Yönelik 

Durumlar 

n % 

Bebeğin Emzirildikten 

Sonra Ağlama Durumu 

45 30.0 

Bebeğin Emzirildikten 

Sonra Uyuma Durumu 

37 24.6 

Bebeğin Fiziksel Gelişimi 25 16.7 

Annenin Sütünün Çok 

Olması 

24 16.0 

Bebeğin Emzirildikten 

Sonra Kusması 

12 8.0 

Bebeğin Bezinin Dolu 

Olması 

7 4.7 

Toplam  150 100 
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%4.7’si bebeğin bezinin dolu olması durumu ile anladıklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin %30.0’ının sütünün yeterli 

olmasını memeden sonra bebeklerinin ağlama durumu ile anladıkları görülmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Sütüm yetmezse bebeğim emzirdikten sonra ağlar(A.9)”. 

“Bebeğin memeden sonra ağlamıyor neşeliyse ordan yeterli olduğunu 

anlarım(A.28)”. “Sütümün çok gelmesinden anlıyorum(A.38)”. “Bebeğimin bezi 

doluysa sütüm doyuruyor demektir(A.54)”. “Emzirdikten sonra genelde deliksiz uyur. 

Sütüm yetiyor ki doyuyor ondan uyuyordur(A.57)”. “Kilosundan anlıyorum sütümün 

azlığını çokluğunu(A.65)”. “Sütüm yetmese emzirmeden sonra bebeğim ağlar, sütüm 

yeterli geldiği için emzirmeden sonra ağlamıyor hiç(A.79)”. “Bir dahaki emzirme 

saatine kadar sütüm çok gelir ve göğsümden akardı oradan anlıyorum(A.98)”. 

“Genelde kilo alıp almamasından anlıyorum(A.101)”. “Kilo alımından ve boyunun 

uzamasından bebeğime sütümün yeterli gelip gelmediğini anlıyorum(A.111)”. 

“Sütümün çok olmasından anlıyorum(A.123)”. “Emzirdikten sonra bir dahaki 

emzirme saatine kadar göğüslerim hemen süt doluyor buradan anlıyorum(A.132)”. 

“Sağlık ocağındaki kilo kontrollerinden anlıyorum sütümün yeterliliğini(A.147)”. 

“Memeden sonra kusmasından anlıyorum(A.150)”şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.6. Annelerin Sütlerini Arttırmak İçin Yaptıkları Uygulamalar Nelerdir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin sütlerini arttırmak için yaptıkları uygulamalar nelerdir? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.6’da yer verilmiştir.  

Tablo 4.6. “Sütünüzü Arttırmak İçin Ne Tür Uygulamalar Yapıyorsunuz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Anne Sütünün 

Artırılmasına Yönelik 

Uygulamalar 

n % 

Su 55 36.7 

Bitkisel Çay 30 20.0 

Meyve Suyu İçme  13 8.7 

Düzenli Dinlenme Ve 

Beslenme 

8 5.3 

Herhangi Bir Uygulama 

Yapmama 

8 5.3 

Sık Emzirme  6 4.0 

Tatlı Yiyecekler Tüketme 5 3.3 

Farklı Yiyecekleri 

Tüketme (Bulgur, soğan, 

tahin vb.) 

25 16.7 

Toplam  150 100 

Tablo 4.6 incelendiğinde, “Sütünüzü arttırmak için ne tür uygulamalar 

yapıyorsunuz?” Sorusuna annelerin %36.7’si sütünün artması için su içtiğini ifade 

ederken, annelerin %20.0’ı ise, bitkisel çay kullandığını belirtmişlerdir. Ayrıca 

annelerin %16.7’sinin sütünün artması için farklı yiyecekler olarak ifade edilen bulgur, 
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soğan, tahin, kuruyemiş, ciğer, hurma, incir, beyaz üzüm, bol yeşil sebze, pekmez, 

hoşaf, komposto ve süt gibi yiyecekleri tükettiği, %8.7’sinin meyve suyu içtiği, 

%5.3’ünün düzenli dinlendiği ve beslendiği, %5.3’ünün hiçbir şey yapmadığı, 

%4’ünün sık emzirdiği, %3.3’ünün tatlı yiyecekler tükettiği belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin sütünün artması için 

sırasıyla (%36.7) su tükettiği, bitkisel çay (%20.0) tükettiği bunun yanında (%16.7) 

bulgur, soğan, tahin, kuruyemiş, ciğer, hurma, incir, beyaz üzüm, bol yeşil sebze, 

pekmez, hoşaf, komposto ve süt gibi besinleri tükettiği belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Tatlı yiyecekler yiyorum sütümü arttırır diye(A.1)”. “Sütümün 

artması için herhangi bir şey yapmadım(A.9)”. “Süt içiyorum(A.14)”. “Kayınvalidem 

bulgur pilavının sütümü artıracağını söylemişti o yüzden bulgur yiyorum(A.29)”. “Bol 

yeşillik yiyorum annem demişti(A.31)”. “Soğan sütü arttırır diye duydum 

çevremdekilerden soğan yiyorum(A.44)”. “Hurma ye dedi annem hurma 

yiyorum(A.55)”. “Meyve suyu hem sıvı hem de tatlı sütü arttırır diye bol meyve suyu 

içiyorum(A.67)”. “Uykusuz ve yorgun olmamaya çalışıyorum(A.73)”. “Eczaneden 

eşim bitkisel çay almış onu içiyorum(A.76)”. “Kuruyemiş tüketiyorum arkadaş sütü 

arttırır dedi(A.84)”. “Daha çok tatlı şeyler yiyorum onlar arttırıyormuş sütü(A.95)”. 

“Düzenli dinlenmeye beslenmeye dikkat ediyorum(A.109)”. “Sık sık 

emziriyorum(A.111)”. “Bitkisel çaylardan içiyorum(A.114)”. “Anne sütünü en iyi 

arttıran besin sudur. Su içiyorum bu yüzden(A.124)”. “Bol bol su içiyorum 

doktorumda zaten onu önerdi(A.133)”. “Ciğer sütü arttırır diye duydum ciğer 

yiyorum(A.134)”. “Hoşaf, komposto gibi besinleri içiyorum(A.144)”. “Bol su 

tüketiyorum(A.148)” şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.7. Anneler Bebeklerini Emzirirken Bebeklerinin Pozisyonuna Dikkat 

Etmekte Midir? Annelerin Bebeklerini Emzirirken Dikkat Ettikleri 

Durumlar Nelerdir?” Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler bebeklerini emzirirken bebeklerinin pozisyonuna dikkat etmekte midir? 

alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.7’de yer verilmiştir. Annelerin bebeklerini 

emzirirken dikkat ettikleri durumlar nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara ise Tablo 

4.7.1’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.7. “Emzirme Esnasında Bebeğinizin Pozisyonuna Dikkat Eder Misiniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzirme Pozisyonu 

(Bebek Açısından) 

n % 

Evet 146 97.3 

Hayır 4 2.7 

Toplam  150 100 

Tablo 4.7 incelendiğinde, “ Emzirme esnasında bebeğinizin pozisyonuna 

dikkat eder misiniz?” sorusuna annelerin %97.3’ü emzirme esnasında bebeğinin 

pozisyonuna dikkat ettiğini ifade ederken, annelerin %2.7’si ise, emzirme esnasında 

bebeğinin pozisyonuna dikkat etmediğini ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%97.3) emzirme esnasında 

bebeğinin pozisyonuna dikkat ettiği görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Evet ediyorum(A.6)”. “Dikkat etmiyorum(A.19)”. “Evet, 

ederim(A.22)”. “Ediyorum genellikle(A.38)”. “Emzirirken bebeğimin pozisyonuna 

dikkat etmeye çalışıyorum(A.43)”. Bebeğimin pozisyonuna emzirirken dikkat ederim 

çoğu zaman(A.85)”. “Evet, ediyorum(A.90)”. “Hayır, dikkat etmiyorum(A.93)”. 

“Evet, ederim(A.107)”. “Hayır, pek dikkat etmiyorum(A.142).” şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Annelere “Emzirme esnasında bebeğinizin pozisyonuna dikkat eder misiniz?” 

sorusu ile ilişkili olarak “Bebeğinizi emzirirken bebeğinizin pozisyonuyla ilgili nelere 
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dikkat edersiniz?” sorusu annelere yöneltilmiş olup, annelerin verdikleri cevaplara 

ilişkin bulgular Tablo 4.7.1’de yer almaktadır. 

4.7.1. Annelerin Bebeklerini Emzirirken Dikkat Ettikleri Durumlar Nelerdir? 

Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini emzirirken dikkat ettikleri durumlar nelerdir? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.7.1’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.7.1 “Bebeğinizi Emzirirken Bebeğinizin Pozisyonu İle İlgili Nelere Dikkat 

Edersiniz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzirme Esnasında 

Dikkat Edilen Hususlar  

n % 

Bebeği Yan Tutmaya ve 

Burnunun Açık Olmasına 

96 65.8 

Meme Başını Doğru 

Kavramasına 

24 16.4 

Bebeğin Rahat Olmasına 21 14.4 

Bebekle Göz Teması 

Kurmaya 

5 3.4 

Toplam  146 100 

Tablo 4.7.1 incelendiğinde, “Bebeğinizi emzirirken bebeğinizin pozisyonu ile 

ilgili nelere dikkat edersiniz?” sorusuna annelerin %65.8’i bebeğini emzirirken 

bebeğini kucağında yan tutmaya ve burnunun açık olmasına dikkat ettiğini ifade 

ederken, %16.4’ü bebeğini emzirirken bebeğinin meme başını doğru kavramasına, 

%14.4’ü bebeğini emzirirken bebeğinin rahat olmasına, %3.4’ü ise, bebeğini 

emzirirken bebeğiyle göz teması kurmaya dikkat ettiğini ifade etmiştir. Araştırmadan 

elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%65.8) bebeğini 

emzirirken bebeğini kucağında yan tutmaya ve burnunun açık olmasına dikkat ettiği 

belirlenmiştir. 
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Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Kusarsa ağzına burnuna kaçmasın diye yan tutmaya dikkat 

ediyorum(A.2)”. “Memenin ucunu iyi tutmasına dikkat ederim(A.10)”. “Emerken 

rahat olmasına dikkat ederim(A.28)”. “Rahat mı değil mi ona dikkat ederim(A.33)”. 

“Başının dik olmasına dikkat ederim birde nefes alması için burnu açık mı değil mi 

onu kontrol ederim(A.54)”. “Emerken yan yatırmaya dikkat ederim genellikle(A.71)”. 

“Burnunun açık olması ve başının hafif dik olması emerken çok önemli bunlara dikkat 

ederim(A.84)”. “Bebeğimi kucağımda yan tutmaya dikkat ederim(A.95)”. “Göğüs 

ucunu iyi kavramış mı ona dikkat ederim. İyi tutmadığı zaman hem göğüs ucumu çok 

acıyor hem de süt gelmiyor(A.109)”. “Meme ucunu iyi tutmuş mu doğru emiyor mu 

ona dikkat ederim(A.114)”. “Bebeğimle göz teması kurmaya çok dikkat 

ederim(A.120)”. “Emzirirken bebeğimle göz teması kurmaya dikkat ederim(A.137)”. 

“Emerken bebeğimin rahat olmasına dikkat ederim genellikle(A.145)” şeklinde 

sıralanmaktadır. 

4.8. Anneler Bebeklerini Emzirirken Meme Başı Temizliğine Dikkat Etmekte 

Midir? Meme Başı Temizliğinde Nelere Dikkat Etmektedir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Anneler bebeklerini emzirirken meme başı temizliğine dikkat etmekte midir? alt 

amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.8’de yer verilmiştir. Meme başı temizliğinde nelere 

dikkat etmektedir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.8.1’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.8. “Bebeğinizi Emzirirken Meme Başı Bakımına Dikkat Ediyor 

Musunuz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.8 incelendiğinde, “Bebeğinizi emzirirken meme başı bakımına dikkat 

ediyor musunuz?” sorusuna annelerin %92.7’si bebeğini emzirirken meme başı 

bakımına dikkat ettiğini ifade ederken, annelerin %7.3’ü ise, bebeğini emzirirken 

Meme Başı Bakımı n % 

Evet 139 92.7 

Hayır 11 7.3 

Toplam  150 100 
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meme başı bakımına dikkat etmediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun(%92.7) bebeğini emzirirken meme 

başı bakımına dikkat ettiği belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Evet göğüs ucumun temizliğini düzenli yapıyorum(A.10)”. 

“Hayır dikkat etmiyorum(A.19)”. “Çoğu zaman dikkat edemiyorum maalesef(A.23)”. 

“Meme başı temizliğimi devamlı yapıyorum(A.29)”. “Evet, yara olmasın diye meme 

başı bakımını yapıyorum(A.38)”. “Evet temizliğine dikkat ediyorum(A.51)”. “Evet, 

ediyorum elbette(A.80)”. “Hem emzirmeden önce hem de emzirmeden sonra 

temizliğine dikkat ediyorum(A.101)”. “Mutlaka emzirmeden önce gerekli bakımı 

yapıyorum. Bazen de emzirmeden sonra temizliğini yapıyorum(A.133)”. “Fazla tahriş 

etmeden gerekli temizliğe dikkat ediyorum(A.144)” şeklinde sıralanmaktadır. 

Annelere “Bebeğinizi emzirirken meme başı bakımına dikkat ediyor 

musunuz?” sorusu ile ilişkili olarak “Bebeğinizi emzirirken meme başı bakımında 

neler yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş olup, bu soruya ilişkin bulgulara Tablo 4.8.1 

’de yer verilmiştir.  
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4.8.1. Meme Başı Temizliğinde Nelere Dikkat Etmektedir? Alt Amacına İlişkin 

Bulgular  

Meme başı temizliğinde nelere dikkat etmektedir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.8.1’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.8.1. “Bebeğinizi Emzirirken Meme Başı Bakımında Neler 

Yapıyorsunuz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Meme Başı Bakımı 

Uygulamalar  

n % 

Steril Bez ile Silme 39 28.1 

Meme Başına Krem Sürme 30 21.6 

Meme Başını Yıkama 28 20.1 

Anne Sütüyle Temizleme 17 12.2 

Zeytinyağ İle Silme 13 9.4 

Sirkeli Su İle Silme 6 4.3 

Karbonatlı Su İle Silme 5 3.6 

Ayva Çekirdeği Yağı 

Sürme 

1 0.7 

Toplam  139 100 

Tablo 4.8.1 incelendiğinde, “Meme başı bakımında neler yapıyorsunuz?” 

sorusuna annelerin %28.1’i meme başı bakımını steril bezi kullanarak yaptığını ifade 

ederken, annelerin %21.6’sı ise, meme başı bakımında krem kullandığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca annelerin %20.1’i meme başını yıkadığını, %12.2’si meme 

başını kendi sütüyle temizlediğini, %9.4’ü meme başını zeytinyağ ile sildiğini, %4.3’ü 

meme başını sirkeli su ile sildiğini, %3.6’sı meme başını karbonatlı su ile sildiğini, 

%0.7’si ise, meme başına ayva çekirdeği yağı sürdüğünü ifade etmişlerdir. 
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Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun(%28.1) 

meme başı bakımını steril bez kullanarak yaptığı belirlenmiştir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Yıkıyorum genellikle(A.5)”. “Genelde sütümden sıkıp siliyorum 

onun daha iyi olduğunu duymuştum(A.15)”. “Annem karbonatlı su ile silmemin daha 

iyi olacağını söylerdi bende öyle yapıyorum(A.27)”. “Krem sürüyorum yara olmasın 

diye(A.31)”. “Sirkeli su ile siliyorum göğüs ucumu(A.32)”. “Göğsümü karbonatlı su 

ile siliyorum(A.43)”. “Meme ucu yara olmasın diye zeytinyağı sürüyorum(A.64)”. 

“Steril bir bez ile silmek daha kolay olduğu için öyle yapıyorum(A.68)”. “Meme başı 

yara olur diye krem sürüyorum(A.80)”. “Meme başını yıkıyorum(A.98)”. “Çok fazla 

tahriş olmasın diye silmiyorum, ama yara olmasın diye doktorun verdiği kremi 

sürüyorum(A.103)”. “Daha çok yıkıyorum(A.119)”. “Islak ve temiz bir bezle 

siliyorum. Bezin yumuşak olmasına dikkat ediyorum ki fazla tahriş olmasın(A.137)” 

şeklinde sıralanmaktadır. 

4.9. Anne Sütünün Bebeğe Sağılıp Verildiği Durumlar Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular  

Anne sütünün bebeğe sağılıp verildiği durumlar nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.9’da yer verilmiştir.  

Tablo 4.9. “Anne Sütü Hangi Durumlarda Bebeğe Sağılıp Verilmelidir?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Anne Sütünün 

Sağılmasını Gerektiren 

Durumlar  

n % 

Anne ve Bebeğin Sağlık 

Sorunlarının Olması  

80 53.3 

Annenin Çalışması 39 26.0 

Bebeğin Memeyi 

Reddetmesi 

25 16.7 

Bilmiyorum 6 4.0 

Toplam  150 100 
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Tablo 4.9 incelendiğinde, “Anne sütü hangi durumlarda bebeğe sağılıp 

verilmelidir?” sorusuna annelerin %53.3’ü anne ve bebeğin sağlık sorunlarının olması 

(bebeğin sarılık olması, erken doğması gibi nedenlerle hastanede kalması, annenin 

sağlık sorunları nedeniyle bebeğinden ayrı kalması) durumlarında anne sütünün sağılıp 

bebeğe verilmesi gerektiğini ifade ederken, %26.0’ı ise, annenin çalışma durumunda 

anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca annelerin 

%16.7’si bebeğin memeyi reddetmesi gibi durumlarda anne sütünün sağılıp bebeğe 

verilmesi gerektiği ifade edilirken, %4.0’ı ise, anne sütünün hangi durumlarda sağılıp 

bebeğe verilmesi gerektiği konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%53.3) 

anne ve bebeğin sağlık sorunlarının olması (bebeğin sarılık olması, erken doğması gibi 

nedenlerle hastanede kalması, annenin sağlık sorunları nedeniyle bebeğinden ayrı 

kalması) durumunda anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini ifade ettiği 

görülmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Bebek memeyi almıyor, reddediyorsa o zaman sağılabilir(A.1)”. 

“Annenin hastalığı nedeniyle hastaneye gitmesi gerekiyorsa sütü sağılıp verilebilir 

bebeğe(A.16)”. “Bu konuda bilgim yok(A.27)”. “Eltim göğüs ucu yarayken sağarak 

vermişti bebeğine böyle durumlarda sağılır(A.30) “Bebek erken doğmuş ve küvözde 

kalacaksa annenin sütü sağılıp bebeğe verilebilir(A.35)”. “Annenin meme başı çatlağı 

varsa o zaman sağılıp bebeğe verilebilir(A.48)”. “Annenin veya bebeğin hastalığı 

varsa o zaman sağılır(A.57)”. “Anne ilaç kullanacağı durumlarda sağabilir(A.65)”. 

“Anne işe gittiği zamanlarda bebeğe sütü verilmesi için sağılabilir(A.76)”. “Bebek 

memeyi reddediyorsa aç kalmasın diye göğüste sağılıp verilebilir(A.81)”. “Bebek 

sarılık nedeniyle hastanede kalacaksa annenin sütü sağılıp bebeğe verilir(A.93)”. 

“Anne benim gibi çalışıyorsa o zaman sağılabilir(A.101)”. “İlk zamanlarda bebek 

memeyi reddedebilir o zaman sağılabilir(A.113)”. “Anne ilaç kullanmak zorundaysa 

ilacı almadan önce sütünü sağıp saklayabilir. Çocuğu acıkınca da sağdığı sütten 

verir(A.125)”. “Bebek veya anneyle ilgili bir hastalık durumu varsa o zaman anne 

sütünü sağıp verebilir bebeğine(A.135)” “Bebeğin hastanede yatması gerekiyorsa o 

zaman annenin sütü sağılıp bebeğe verilir(A.145)” şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.10. Annelerin Bebeklerini Halen Emzirme Durumu Nedir? Anneler 

Bebeklerini Şuan Emzirmiyor İse, Bebeklerini Emzirme Süresi ve 

Emzirmeme Nedeni Nedir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini halen emzirme durumu nedir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.10’da yer verilmiştir. Anneler bebeklerini şuan emzirmiyor ise, 

bebeklerini emzirme süresi nedir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.10.1’de ve 

emzirmeme nedeni nedir? alt amacına ilişkin bulgulara 4.10.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.10. “Bebeğinizi Halen Emziriyor Musunuz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzirme 

Durumu 

Evet Hayır Toplam 

Bebek Ay n        %  n      % n        % 

0-6 Ay 9        90.0 1      10.0 10     100 

7-13 Ay 24      72.7 9      27.3 33     100 

14-20 Ay 38      82.6 8     17.4 46     100 

21 Ay ve Üzeri 34      55.7 27    44.3 61     100 

Toplam 105    70.0 45    30.0 150   100 

Tablo 4.10 incelendiğinde, “Bebeğinizi halen emziriyor musunuz?” sorusuna 

yönelik olarak 0-6 ay arasında bebeği olan annelerin %90.0’ı halen daha bebeklerini 

emzirdiklerini ifade ederken, %10.0’ı ise bebeklerini emzirmediklerini ifade 

etmişlerdir. 7-13 ay arasında bebeği olan annelerin %72.7’si halen daha bebeklerini 

emzirdiklerini ifade ederken, %27.3’ü ise bebeklerini emzirmediklerini ifade 

etmişlerdir. 14-20 ay arasında bebeği olan annelerin %82.6’sı halen daha bebeklerini 

emzirdiklerini ifade ederken, %17.4’ü ise bebeklerini emzirmediklerini ifade 

etmişlerdir. 21 ay ve üzeri bebeği olan annelerin %55.7’si halen daha bebeklerini 

emzirdiklerini ifade ederken, %44.3’ü ise bebeklerini emzirmediklerini ifade 

etmişlerdir. Toplamda ise, annelerin %70.0’ının bebeklerini halen daha emzirdikleri, 

%30’unun ise bebeğini emzirmediği belirlenmiştir.  
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Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Evet, emziriyorum(A.2)”. “Hayır, emzirmiyorum(A.3)”. 

“Hayır, emzirmiyorum(A.18)”. “Evet, halen emzirmeye devam 

ediyorum(A.22)”.“Evet, bebeğim halen emmeye devam ediyor(3.37)”. “Evet, 

emzirmeye devam ediyorum(A.41)”. “Evet, emzirmeye devam ediyorum(A.54)”. 

“Hayır, emzirmiyorum(A.65)”. “Emzirmeyi bıraktım(A.74)”“Memeyi bıraktık, 

emzirmiyorum(2.92)”. “Evet, emiyor bebeğim(A.109)”. “Evet, şuan 

emzirmekteyim(1.138)”. “Hayır, emzirmiyorum(1.146)” şeklinde sıralanmaktadır. 

Annelere “Bebeğinizi Halen Emziriyor Musunuz?” sorusu ile ilişkili olarak bu 

soruya hayır cevabı veren annelere “Bebeğinizi Emzirme Süreniz Nedir?” ve 

“Bebeğinizi Emzirmeme Nedeniniz Nedir?” soruları yöneltilmiş olup, annelerin 

verdikleri yanıtlara ilişkin bulgulara Tablo 4.10.1. ve 4.10.2’de yer verilmiştir.  

4.10.1.  Anneler Bebeklerini Şuan Emzirmiyor İse, Bebeklerini Emzirme Süresi 

Nedir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler bebeklerini şuan emzirmiyor ise, bebeklerini emzirme süresi nedir? alt 

amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.10.1’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.10.1. “Bebeğinizi Ne Kadar Süre Emzirdiniz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.10.1 incelendiğinde, “Bebeğinizi ne kadar süre ile emzirdiniz?” 

sorusuna yönelik olarak annelerin %42.2’si bebeklerini 0-6 ay arası emzirdiklerini 

ifade ederken; annelerin %46.7’si ise 7- 13 aylar arasında bebeklerini emzirdiklerini 

Bebeği Emzirme Süresi n % 

0-6 Ay Arası 19 42.2 

7-13 Ay Arası 21 46.7 

14-20 Ay  5 11.1 

Toplam 45 100 
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ifade etmişlerdir. Annelerin %11.1’i ise 14- 20 ay arası emzirdiklerini ifade 

etmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “13 aylıkken emzirmeyi bıraktım(A.3)”. “12 aylıkken 

bıraktık(A.7)”. “10 aya kadar emzirdim(A.11)”. “15 aylıktı memeden 

kestiğimde(A.28)”. “6 aylıkken emzirmeyi bırakmıştım(A.30)”. “Emzirmeyi 

bıraktığımızda 8 aylıktı(A.44)”. “Memeyi bıraktığımızda 16 aylıktı(A51)”. “17 

aylıkken yeterli diye memeden kestim(A.62)”. “10 aylıkken emzirmeyi bıraktık(A.87)”. 

“17 aya kadar emzirdim(A.104)”. “12 ay emzirdim(A.125)”. “20 ayı dolunca 

emzirmeyi bıraktım(A.131)”. “20 aya varmadan emzirmeyi bırakmıştım(A.147)” 

şeklinde sıralanmaktadır.  

4.10.2.  Anneler Bebeklerini Şuan Emzirmiyor İse Emzirmeme Nedeni Nedir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler bebeklerini şuan emzirmiyor ise, bebeklerini emzirmeme nedeni nedir? 

alt amacına ilişkin bulgulara 4.10.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.10.2. “Bebeğinizi Neden Emzirmeyi Bıraktınız?”Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzirmeyi Bırakma 

Nedeni 

n % 

Annenin Sütünün 

Kesilmesi 

19 42.2 

Bebeğin Emmek 

İstememesi 

14 31.1 

Ek Gıdaları Tüketmesi İçin 9 20.0 

Annenin İşe Başlaması 3 6.7 

Toplam  45 100 
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Tablo 4.10.2 incelendiğinde, “Neden emzirmeyi bıraktınız?” sorusuna 

annelerin %42.2’si sütünün kesilmesi cevabını verirken %31.1’i bebeğinin emmek 

istememesi nedeniyle emzirmediğini belirtmiştir. Ayrıca annelerin %20.0’ı ek gıdaları 

tüketmesi için emzirmeyi bıraktırdığını ifade ederken %6.7’si işe başladığı için 

emzirmeyi bıraktığını ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 

annelerin yarısı yakınının (%42.2) sütünün kesilmesi nedeniyle emzirmeyi bıraktıkları 

bunu sırasıyla; bebeğinin emmek istememesi, ek gıdaları tüketmesi için emzirmeyi 

bıraktırdıkları, annenin işe başlaması nedenlerinin izlediği belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Sütüm kesildiğinden memeyi bıraktırdım(A.10)”. “Başka 

yiyeceklerden yemiyordu onlardan yesin diye memeden kestim(A.19)”. “Sütüm yoktu 

o yüzden emzirmeyi bıraktım(A.23)”. “Memeyi vermek istediğimde emmiyordu 

çocuğum sonra tamamen kestik memeden(A.44)”. “Bebeğim emmek istemedi 

kendiliğinden memeyi bıraktı(A.67)”. “Emzirdiğim için başka yiyecekleri yemiyordu 

bu yüzden emzirmeyi bıraktım(A.74)”. “Sütüm bittiği için emziremedim(A.83)”. “İşe 

başladığımda emzirmek zor olacak diye memeyi bıraktırmak zorunda kaldım(A.104).” 

“Ben emzirmeyi çok istedim ama bebeğim memeye çok düşkün değildi bu yüzden 

kendisi bıraktı emmeyi(A.120)” şeklinde sıralanmaktadır.  

 

 

 

 

4.11. Annelerin Bebeklerini Emzirmek İstedikleri Süre Nedir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini emzirmek istedikleri süre nedir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.11’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.11. “Bebeğinizi Ne Kadar Süre Emzirmeyi Düşünüyorsunuz?”Sorusuna 

Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzirme Süresi n % 
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Tablo 4.11 incelendiğinde, ”Bebeğinizi ne kadar süre emzirmeyi 

düşünüyorsunuz?”sorusuna yönelik olarak annelerin % %77.3’ü bebeklerini 19-25 ay 

arasına kadar emzirmeyi düşündüklerini ifade ederken, annelerin %20.7’si ise 12-18 

aya kadar bebeklerini emzirmeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca annelerin 

%2.0’ı 25 ay ve üstünde emzirmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “2 yaşına kadar düşünüyorum(A.4)”. “Emerken başka yiyecek 

yemiyor. Bu yüzden 15 aylıkken bıraktırmayı düşünüyorum(A.19)”. “1 buçuk yaşında 

olunca emzirmeyi düşünmüyorum(A.22)”. “2 yaşına gelince emzirmeyi 

bırakacağım(A.35)”. “Bebeğim emmek isteseydi 2 yaşına kadar 

düşünüyordum(A.43)”. “3 yaşına kadar emzirmek istiyorum(A.53)”. “20 aya kadar 

emziririm(A.64)”. “Diğer çocuklarımı da 27 ayına kadar emzirdim o yüzden bu 

çocuğumu da 27. ayına kadar emzirmeyi düşünüyorum(A.75)”. “18 aya kadar emmesi 

yeterli diye düşünüyorum(A.76)”. “Doğrusu 2 yaşına kadar emzirmek olduğu için 2 

yaşına kadar emzireceğim(A.103)”. “2 buçuk yaşına kadar emzirmeyi 

düşünüyorum(A.115)”. “Bebeğim şu an emmiyor eğer emseydi 1 buçuk yaşına kadar 

emzirirdim(A.125)”. “Bebeğimi 24 aya kadar emzirmeyi düşünüyorum(A.139)”. 

“Sütüm bittiği için emziremedim yoksa 2 yaşına kadar emzirmeyi 

düşünüyordum(A.142)” şeklinde sıralanmaktadır. 

12- 18 Ay Arası 31 20.7 

19-25 Ay Arası 116 77.3 

25 Ay ve Üzeri 3 2.0 

Toplam  150 100 
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4.12. Annelerin Bebeklerini Sadece Anne Sütüyle Besleme Süresi Nedir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini sadece anne sütüyle besleme süresi nedir? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.12’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.12. “Bebeğinizi Ne Kadar Süre Sadece Anne Sütüyle Beslediniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Sadece Anne Sütü 

Verme Süresi 

n % 

1 ay 11 7.4 

2 ay 15 10.1 

3 ay 13 8.8 

4 ay 15 10.1 

5 ay 13 8.8 

6 ay  79 53.4 

8 ay 2 1.4 

Toplam  150 100 

Tablo 4.12 incelendiğinde, “Bebeğinizi ne kadar süre sadece anne sütüyle 

beslediniz?” sorusuna yönelik olarak annelerin %53.4’ü ilk 6 ay bebeklerini sadece 

anne sütü ile beslediklerini ifade ederken, %10.1’i ilk 2 ay bebeklerini sadece anne 

sütü ile beslediklerini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde annelerin %10.1’i ilk 4 ay, 

%8.8’i ilk 3 ay, %8.8’i ilk 5 ay, %7.4’ü ilk 1 ay %1.4’ü ilk 8 ay bebeklerini sadece 

anne sütü ile beslediklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%53.4) ilk 6 ay bebeklerini sadece anne 

sütü ile besledikleri, bunun yanında annelerin % 45.2’sinin sadece anne sütü verme 

oranının altı aydan kısa olduğu dikkati çekmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Sütüm tek başına yeterli gelmediği için tek başına anne sütünü 

ilk 1 ay verdim(A.4)”. “İlk üç ay sadece anne sütü verebildim sonrasında doymadığı 

için mama takviyesi ile devam ettik(A.7)”. “İlk 5 ay sadece anne sütü verdim(A.12)”. 

“Sadece ilk 1 ay tek başına anne sütü verdim sütüm yetmiyordu çünkü(A.14)”. “3 ay 
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boyunca anne sütü verdim sonrasında bebe bisküvili mama verdim(A.24)”. “2 ay 

sadece anne sütü verdim sonrada doymazsa diye bisküvili mama verdim(A.37)”. “6 

aylık olana kadar sütümden başka bir yiyecek vermedim(A.43)”. “İlk 6 ay tek başına 

sütümü verdim o yeterli diye(A.59)”. “2 aylıktan sonra doymadığı için mama 

verdim(A.64)”. “5 ay sadece emzirdim sonra hem emzirdim hem mama 

verdim(A.75)”. “1 ay tek başına anne sütü verdim ama sonrasında sütüm yetmiyor 

diye mama verdim(A.83)”. “İlk 4 ay sadece anne sütü verdim sonra da mamaya 

başladık(A.97)”. “6 ay boyunca anne sütü verdim başka besin vermedim(A.105)”. “8 

ay sadece anne sütü verdim sonra başka besin vermeye başladım(A.116)”. “Anne sütü 

tek başına ilk 6 ay çocuğun bütün ihtiyacını karşıladığı için ilk 6 ay sadece anne sütü 

verdim(A.127)”. “2 ay verebildim sadece anne sütü sonra da mama verdim sütüm 

yetmiyordu(A.135)”.“Hemşire 6 aya kadar tek başına anne sütü vermem gerektiğini 

söylediği için 6 ay anne sütü verdim(A. 113)”. “5 ay tek başına anne sütü verdim sonra 

da ek besinlere başladık(A.143)”. “İlk 4 ay sadece anne sütüyle besledim sonrasında 

sütüm azaldığı için mama verdim(A.150)” şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 

 

4.13. Annelerin Bebeklerine Emzik Verme Durumu Nedir? Emzik Verme ve 

Vermeme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine emzik verme durumu nedir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.13’de yer verilmiştir. Emzik verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.13.1’de ve emzik vermeme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.13.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.13. “Bebeğinize Emzik Veriyor Musunuz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzik Verme Durumu n % 

Evet 68 45.3 

Hayır 82 54.7 
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Toplam  150 100 

Tablo 4.13 incelendiğinde “Bebeğinize emzik veriyor musunuz?” sorusuna 

annelerin %54.7’si bebeğine emzik vermediğini ifade ederken, %45.3’ü bebeğine 

emzik verdiğini belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 

annelerin en çok hayır cevabı verdiği görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Emzik verdim(A.2)”. “Evet veriyorum(A.13)”. “Hayır, 

vermiyorum aslında ilk zamanlar vermek istedim emziği ama almadı çocuğum(A.22)”. 

“Evet, emzik verdim(A.38)”. “Ben vermek istedim ama bebeğim almadı(A.66)”. 

“Evet, emzik verdim bebeğime(A.76)”. “Hayır, emzik vermek istemedim(A.101)”. 

“Hayır, vermedim(A.129)”. “Evet, emzik verdim bebeğime(A.139)”. “Hayır, vermek 

istemedim(A.141)”. “Evet, emzik verdim(A.142)” şeklinde sıralanmaktadır.  

Annelere “Bebeğinize emzik veriyor musunuz?” sorusu ile ilişkili olarak evet 

cevabı veren annelere “Bebeğinize neden emzik veriyorsunuz” hayır cevabı veren 

annelere “Bebeğinize neden emzik vermiyorsunuz?” soruları yöneltilmiş olup, 

annelerin cevaplarına ilişkin bulgulara Tablo 4.13.1 ve Tablo 4.13.2 ’de yer verilmiştir.  

4.13.1. Emzik Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Emzik verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.13.1’de 

yer verilmiştir. 

Tablo 4.13.1. “Bebeğinize Neden Emzik Veriyorsunuz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzik Verme Nedeni  n % 

Bebeğin Rahat Uyuması 

İçin 

20 29.4 

Bebeğin Çenesinin 

Kuvvetlenmesi İçin  

18 26.5 

Bebeği Sakinleştirmek İçin 11 16.2 
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Yakın Çevre 

Yönlendirmesi 

10 14.7 

Bebeğin Memeyi Daha İyi 

Kavraması İçin 

9 13.2 

Toplam  68 100 

Tablo 4.13.1. incelendiğinde “Neden emzik verdiniz?” sorusuna annelerin 

%29.4’ü bebeğinin rahat uyuması için verdiğini ifade ederken, %26.5’i bebeğinin 

çenesinin kuvvetlenmesi için verdiğini belirtmiştir. Ayrıca annelerin %16.2’si bebek 

ağladığında sakinleştirmek için, %14.7’si yakın çevredeki kişiler tavsiye ettiği için, 

%13.2’si bebeğin memeyi daha iyi kavraması için emzik verdiklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin %29.4’ünün bebeğinin 

rahat uyuması için emzik vermeyi tercih ettiği belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Annem sana rahat olur dediği için emzik verdim(A.5)”. “Rahat 

uyur diye verdim(A.9)”. “Ağladığında emziği verince sakinleşir diye verdim(A.13)”. 

“Memeyi daha iyi tutmasına yardımcı olur diye verdim(A.27)”. “Arkadaş çocuğuna 

veriyordu rahat oluyor diye verdim bende(A.35)”. “Emziği emdikçe çenesi 

kuvvetlenirde memeyi daha iyi emer diye verdim(A.53)”. “Uyumasına yardımcı olur 

diye verdim(A.61)”. “Ağladığı zamanlarda susmasına faydası olur diye 

verdim(A.78)”. “Ağladığı zamanlarda veririm diye(A.90)”. “Çenesini güçlendirir 

memeyi iyi emer diye verdim(A.103)”. “Memeyi daha iyi kavrar diye emzik 

verdim(A.119)”. “Emerken memeyi doğru tutmasına yardımcı olur diye 

verdim(A.139)”. “Uyuturken kolaylık olur diye verdim(A.149)” şeklinde 

sıralanmaktadır. 
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4.13.2. Emzik Vermeme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Emzik vermeme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 

4.13.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.13.2. “Bebeğinize Neden Emzik Vermiyorsunuz?” Sorusuna Annelerin 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Emzik Vermeme Nedeni n % 

Bebeğin Emziği Almaması 22 26.8 

Sağlık Personelinin 

Tavsiye Etmemesi 

20 24.4 

Damak, Diş ve Dudak 

Yapısı Bozulmaması İçin 

19 23.2 

Emziği Bıraktırırken Zor 

Olacağı Düşüncesi 

11 13.4 

Anne Tarafından Gerekli 

Görülmemesi 

10 12.2 

Toplam  82 100 

Tablo 4.13.2 incelendiğinde, “Neden emzik vermediniz?” sorusuna annelerin 

%26.8’i bebek emziği almadığı için emzik vermediğini ifade ederken, annelerin 

%24.4’ü sağlık personeli tavsiye etmediği için emzik vermediğini belirtmiştir. Ayrıca 

annelerin %23.2’si damak, diş ve dudak yapısını bozacağı, %13.4’ü emziği sonradan 

bıraktırmanın zor olacağı, %12.2’si gerekli görmemesi nedeniyle bebeklerine emzik 

vermedikleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin %26.8’inin bebeklerine emzik vermek istedikleri halde bebeklerinin emziği 

almadıkları için vermedikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin bebeklerine emzik 

vermemelerinde sağlık personeli tarafından yapılan yönlendirmelerin etkili olduğu 

saptanmıştır (%24.4).  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Emziği gerek görmediğim için vermedim(A.4)”. “Sonradan 

emziği bıraktırması zor olur diye vermedim(A.12)”. “Sağlık ocağındaki doktor verme 

dedi o yüzden vermedim(A.17)”. “Emzik gerekli değildi bence bu yüzden 

vermedim(A.25)”. “Emziğe alışır da sonradan bıraktırmakta sıkıntı çekerim diye 
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vermedim(A.30)”. “Emzik vermek istedim ama bebeğim almadı. Hatta emziğin ucunu 

tatlı bir şeylere batırıp verdim ama yine de alıştıramadım(A.45)”. “Hemşire verme 

dediği için vermedim emziği(A.54)”. “Ben emzik vermek istedim defalarca verdim 

ama bebeğim almak istemedi. Her seferinde diliyle itip attı emziği(A.66)”. “Dişlerinin 

yapısını bozar diye duyduğum için vermedim(A.76)”. “Emziği gerekli görmediğim için 

vermedim(A.89)”. “Gerekli görmediğim için vermedim(A.100)”. “Bebeğimin damak 

ve diş yapısını bozar diye vermedim(A.121)”. “Doktorumuz verdirmedi emziği bu 

yüzden vermedim(A.137)” şeklinde sıralanmaktadır. 

4.14. Annelerin Bebeklerini Sadece Anne Sütü İle Besledikleri Süreçte Su 

Verme Durumları Nedir? Annelerin Bebeklerine Su Verme ve Vermeme 

Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri süreçte su verme 

durumları nedir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.14’de yer verilmiştir Annelerin 

bebeklerine su verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.14.1’de 

ve su vermeme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.14.2’de yer 

verilmiştir.  

Tablo 4.14. “Bebeğinizi Sadece Anne Sütüyle Beslerken Su Verdiniz Mi?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Su Verme Durumu n % 

Evet  100 66.7 

Hayır  50 33.3 

Toplam  150 100 

Tablo 4.14 incelendiğinde, “Bebeğinizi sadece anne sütüyle beslerken su 

verdiniz mi?”sorusuna yönelik olarak annelerin %66.7’si bebeklerine sadece anne sütü 

verirken su verdiğini belirtirken, annelerin %33.3.’ü ise bebeklerine sadece anne sütü 

verirken su vermediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin bir çoğunun (%66.7) bebeğine sadece anne sütü verirken su 

verdiği belirlenmiştir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Evet veriyorum su(A.7)”. “Evet günde yarım çay bardağı kadar 
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veriyorum(A.13)”. “Hayır, vermiyorum(A.28)”. “Hayır, vermiyorum(A.31)”. “Hayır, 

su vermiyorum(A.44)”. “Evet, veriyorum(A.53)”. “Evet, su veriyorum(A.65)”. 

“Hayır, vermiyorum(A.72)”. “Hayır, su vermiyorum(A.82)”. “Evet, veriyorum 

su(A.91)”. “Evet, bir kaç çay kaşığı kadar veriyorum(A.110)” “Evet günde bir iki çay 

kaşığı kadar veriyorum su(A.122)” “Evet, az da olsa veriyorum su(A.137)” şeklinde 

sıralanmaktadır.  

Annelere “Bebeğinizi sadece anne sütüyle beslerken su verdiniz mi?” sorusu 

ile ilişkili olarak evet cevabı veren annelere “Bebeğinizi sadece anne sütüyle beslerken 

neden su verdiniz?” hayır cevabı veren annelere “Bebeğinizi sadece anne sütüyle 

beslerken neden su vermediniz?” soruları yöneltilmiş olup, annelerin verdikleri 

cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 4.14.1 ve Tablo 4.14.2’de yer verilmiştir.  
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4.14.1. Annelerin Bebeklerine Su Verme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin 

Bulgular 

Annelerin bebeklerine su verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.14.1’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.14.1. “Bebeğinizi Sadece Anne Sütüyle Beslerken Neden Su Verdiniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.14.1. incelendiğinde, “Bebeğinizi sadece anne sütüyle beslerken neden 

su verdiniz?”sorusuna yönelik olarak annelerin %40.0’ı sıcak günlerde bebeğin 

susaması nedeniyle su verdiğini ifade ederken, annelerin %21.0’ı ise yakın çevrenin 

tavsiyesi ile su verdiğini belirtmiştir. Annelerin %16.0’ı, bebeğine mama vermesinden 

dolayı su verdiğini belirtirken, annelerin %12.0’ı ise sütün ve suyun ayrı besinler 

olması nedeniyle su verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca annelerin %8’i sarılığı önlemesi, 

%3.0’ı ise sağlık personelinin yönlendirmesi ile su verdiklerini belirtmişlerdir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Susar diye verdim(A.7)”. “Annem 

Su Verme Nedeni  n % 

Sıcak Günlerde Su 

İhtiyacının Artması 

40 40.0 

Yakın Çevre 

Yönlendirmesi 

21 21.0 

Mama Verilmesi 16 16.0 

Su ve Sütün Ayrı Besinler 

Olması  

12 12.0 

Sarılığı Önlemesi 8 8.0 

Sağlık Personelinin 

Yönlendirmesi  

3 3.0 

Toplam  100 100 
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verdirmişti(A.12)”.“Kayınvalidem susar diye verdirmişti(A.24)”. “Arkadaş ver dedi o 

yüzden verdim(A.35)”. “Sonuçta sütün yeri ayrı suyun yeri ayrı diye verdim(A.41)”. 

“Mama verdiğim için su da verdim(A.45)”. “Anne sütünün yeri ayrı suyun yeri bu 

yüzden verdim(A.53)”. “Çevremde bebeği olan kişiler veriyor diye bende 

verdim(A.57)”. “Tek sütümü vermiyordum mama da veriyordum bu yüzden su da 

verdim(A.67)”. “Sıcak günlerde susar diye verdim(A.83)”. “Sarılık olmasın diye su 

verdim(A.99)”. “Susar diye verdim(A.104)”. “Bence süt ayrı su ayrı süt su ihtiyacını 

karşılamaz diye verdim(A.113)”. “Doktor dediği için verdim(A.129)”. “Annemde 

kayınvalidem de ver su dediler bu yüzden verdim(A.137)”. “Sağlık ocağındaki hemşire 

su verebilirsin dediği için verdim(A.139)”. “Sadece anne sütü değil mama da verdiğim 

için su verdim(A.144)” şeklinde sıralanmaktadır. 

4.14.2. Annelerin Bebeklerine Su Vermeme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine su verme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.14.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.14.2. “Bebeğinizi Sadece Anne Sütüyle Beslerken Neden Su 

Vermediniz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.14.2 incelendiğinde, “Bebeğinizi sadece anne sütüyle beslerken neden 

su vermediniz? Sorusuna yönelik olarak annelerin %68.0’ı sağlık personelinin 

tavsiyesi ile vermediğini ifade ederken; annelerin %32.0’ı ise anne sütünün su 

ihtiyacını karşılaması nedeniyle su vermediklerini belirtmişlerdir. 

Su Vermeme Nedeni n % 

Sağlık Personelinin 

Yönlendirmesi 

34 68.0 

Anne Sütünün Su İhtiyacını 

Karşılaması 

16 32.0 

Toplam  50 100 
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Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Hemşire verme dediği için vermedim(A.3)”. “Doktor kontrole 

gittiğimizde su verme dedi diye vermedim(A.10)”. “Benim sütüm su ihtiyacını karşılar 

diye vermedim(A.31)”. “Sağlık ocağındaki doktor su vermeye gerek yok dedi bu 

yüzden vermedim(A.44)”. “Doktor su vermeme gerek olmadığını söylediği için 

vermedim(A.63)”. “Sağlık ocağındaki hemşiremiz sadece anne sütü veriyorsan su 

verme dedi vermedim(A.72)”. “Anne sütü bebeğin su ihtiyacını karşılar diye bildiğim 

için vermedim su(A.87)”. “Hem doktor hem de hemşire verme dediği için 

vermedim(A.98)”. “Sütümün bebeğimin su ihtiyacı karşıladığını bildiğim için 

vermedim(A.111)”. “Anne sütü su ihtiyacını karşıladığı için verme gereği 

duymadım(A.136)”. “Doktor suyu ilk 6 ay sadece anne sütü verdiğim için vermeme 

gerek olmadığını söyledi bu yüzden vermedim(A.149)” şeklinde sıralanmaktadır.  

4.15. Annelerin Bebeklerini Anne Sütü İle Beslerken Ek Olarak Verdikleri 

Vitamin/Mineral Var Mıdır? Annelerin Bebeklerine Verdikleri Vitamin/ 

Mineraller Nelerdir? Vitamin Ve Minerallerin Verilme Nedenleri 

Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken ek olarak verdikleri 

vitamin/mineral var mıdır? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.15’de yer verilmiştir. 

Annelerin bebeklerine verdikleri vitamin/ mineraller nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.15.1’de ve vitamin ve minerallerin verilme nedenleri nelerdir? alt 

amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.15.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.15. “Bebeğinize Anne Sütü İle Beslerken Ek Olarak Herhangi Bir 

Vitamin / Mineral Veriyor Musunuz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

Vitamin /Mineral Verme 

Durumu 

n % 

Evet 108 72.0 

Hayır 42 28.0 

Toplam  150 100 
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Tablo 4.15 incelendiğinde, “Bebeğinize anne sütü ile beslerken ek olarak 

herhangi bir vitamin / mineral veriyor musunuz?” sorusuna annelerin %72.0’ı bebeğini 

anne sütü ile beslerken ek olarak bir vitamin/mineral verdiğini ifade ederken, %28.0’ı 

bebeğini anne sütü ile beslerken ek olarak bir vitamin/mineral vermediğini ifade 

etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun 

(%72.0) bebeğini anne sütü ile beslerken ek olarak vitamin/mineral verdiği 

görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Hayır herhangi bir vitamin vermiyorum(A.1)”. “Hayır ilaç 

vermiyorum(A.13)”. “Evet, vitamin veriyorum(A.26)”. “Evet, veriyorum(A.48)”. 

“Hayır, vermedim herhangi bir ilaç(A.55)”. “Hayır, vermiyorum(A.68)”. “Evet, 

veriyorum(A.79)”. “Hayır, herhangi bir vitamin vermiyorum(A.87)”. “Evet, vitamin 

veriyorum(A.102)”. “Hayır, vermedim herhangi bir vitamin(A.112)”. “Hayır, 

vermiyorum(A. 120)”. “Evet, veriyorum(A.123)”. “Evet, vitamin 

kullanmıştık(A.138)” şeklinde sıralanmaktadır. 

Annelere “Bebeğinize anne sütü ile beslerken ek olarak herhangi bir vitamin / 

mineral veriyor musunuz?” sorusu ile ilişkili olarak evet cevabı veren annelere “Hangi 

vitamini/minerali veriyorsunuz?” ve “Neden bu vitamini/ minerali veriyorsunuz?” 

soruları yöneltilmiş olup, annelerin verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 4.15.1 

ve 4.15.2’de yer verilmiştir.  
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4.15.1. Annelerin Bebeklerine Verdikleri Vitamin/ Mineraller Nelerdir? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine verdikleri vitamin/ mineraller nelerdir? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.15.1’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.15.1. “Bebeğinize Hangi Vitamini/Minerali Veriyorsunuz?” Sorusuna 

Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.15.1 incelendiğinde, “Bebeğinize hangi vitamin/minerali 

veriyorsunuz?” sorusuna annelerin %93.5’i bebeklerini anne sütüyle beslerken 

bebeklerine ek olarak D vitamini ve kan ilacı verdiğini ifade ederken, %3.7’si 

bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine ek olarak Polivit, %2.8’i bebeklerini 

anne sütüyle beslerken bebeklerine ek olarak balık yağı verdiğini belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%93.5) 

bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine ek olarak D vitamini ve kan ilacı 

verdiği görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Kan ilacıyla D vitamini verdim(A.6)”. “Hem D vitamini hem de 

kan şurubu kullandık(A.15)”. “Polivit verdim(A.25)”. “D vitamini damlasıyla kan 

ilacı verdim(A.38)”. “Kan ilacıyla D vitamini verdim(A.54)”. “D vitamini ve kan ilacı 

verdim(A.77)”. “Kansızlık için şurupla D vitamini verdim(A.71)”. “D vitamini 

damlasıyla kan ilacı verdim(A.94)”. “Balık yağı verdim(A.118)”. “Hem kan şurubu 

hem de D vitamini veriyorum(A.104)” şeklinde sıralanmaktadır. 

Verilen Vitamin/ 

Mineraller 

n % 

D Vitamini ve Kan İlacı 101 93.5 

Polivit 4 3.7 

Balık Yağı 3 2.8 

Toplam  108 100 
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4.15.2. Vitamin Ve Minerallerin Verilme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin 

Bulgular 

Vitamin ve minerallerin verilme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara 

Tablo 4.15.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.15.2. “Bebeğinize Neden D Vitamini ve Kan İlacı Verdiniz?” Sorusuna 

Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

D vitamini /Kan İlacı 

Verme Nedeni 

n % 

Sağlık personeli tavsiyesi 90 90.0 

Bebeğin kemik gelişimi 

için 

10 10.0 

Toplam  100 100 

Tablo 4.15.2 incelendiğinde, “Bebeğinize neden d vitamini ve kan ilacı 

verdiniz?” sorusuna annelerin %90.0’ı sağlık personeli tavsiye ettiği için bebeklerine 

ek vitamin/mineral olarak D vitamini ve kan ilacını verdiğini ifade ederken, annelerin 

%10.0’ı ise, bebeğinin kemik gelişimi açısından önemli olması nedeniyle bebeklerine 

ek vitamin/mineral olarak D vitamini ve kan ilacını verdiğini ifade etmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%90.0) 

sağlık personelinin yönlendirmesi doğrultusunda bebeklerine ek vitamin/mineral 

olarak D vitamini ve kan ilacını verdikleri belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Hastanedeyken doktor verdi bu yüzden verdim(A.4)”. “Sağlık 

ocağındaki doktor verdiği için(A.23)”. “Sağlık ocağındaki hemşire vermem 

gerektiğini söyledi(A.30)”. “Hemşire ver dediği için verdim(A.41)”. “Doktor dediği 

için verdim(A.71)”. “Bebeğimin kemik gelişimi için önemli olduğundan 

verdim(A.111)”. “Kemik gelişimine katkısı olduğu için verdim(A.139)”şeklinde 

sıralamaktadır. 
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4.16. Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye Başladığı/ Başlamayı Düşündükleri 

Ay Kaçıncı Aydır? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin tamamlayıcı beslenmeye başladığı/ başlamayı düşündükleri ay 

kaçıncı aydır? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.16’da yer verilmiştir. 

Tablo 4.16. “Bebeğinize Anne Sütü Dışında Herhangi Bir Besin Vermeye Kaçıncı 

Ayda Başladınız?”  Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.16 incelendiğinde, “Bebeğinize anne sütü dışında herhangi bir besin 

vermeye kaçıncı ayda başladınız?” sorusuna annelerin %66.0’ı anne sütü dışında 

bebeğine herhangi bir besin vermeye 6.ay ve sonrasında başladığını ifade ederken, 

annelerin %14.7’si anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye 4.ay 

başladığını ifade etmiştir. Ayrıca annelerin %10’u anne sütü dışında bebeğine herhangi 

bir besin vermeye 5.ayda, annelerin %6.6’sı 3.ayda, annelerin %2’si 2.ayda, %0.7’si 

ise 1.ayda başladığını ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin yarısından fazlasının (%66.0) anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin 

vermeye 6.ay ve sonrasında başladıkları, bunun yanında annelerin %34.1’nin 

tamamlayıcı besine/ ekgıdaya ilk altı aydan önce başladıkları belirlenmiştir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sırasında annelerin bu soruya; “Sütüm tek başına 

doyurmuyor diye 3.ayda başladım(A.2)”. “6.ayda başladım başka besin 

Ek Besinlere Başlama 

Zamanı 

n % 

1.Ay 1 0.7 

2.Ay 3 2.0 

3.Ay 10 6.6 

4.Ay 22 14.7 

5.Ay 15 10.0 

6.Ay ve Sonrası 99 66.0 

Toplam  150 100 
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vermeye(A.10)”. “5 aylıkken başladım ek besinlere(A.21)”. “3 aylıkken 

başladım(A.37)”. “4.ayda başladım yeni besinlere yemeye alışsın diye(A.40)”. “Ek 

yiyeceklere bebeğim 2 aylıkken başladım(A.55)”. “5.ayda başka besin vermeye 

başladım(A.69)”. “Başka besin vermeye 4 aylıkken başladım(A.71)”. “Ek besinleri 

6.aydan itibaren vermeye başladım(A.88)”. “6 aylığa kadar anne sütüyle mama 

verdim sonra da başka besinlerden verdim(A.97)”. “Ek gıdaya 4 aylıkken 

başladık(A.107)”. “8 ay boyunca anne sütü dışında başka besin vermedim. 8 aylıkken 

vermeye başladım(A.116)”. “5 aylık olunca yavaş yavaş başka besinlerden vermeye 

başladım(A.125)”. “Ek gıda başlama ayı 6.ay olduğu için 6 aylıkken 

başladım(A.132)”. “Sağlık ocağındaki hemşire 6 aylık olunca verebilirsin dediği için 

6 aylıkken verdim(A.144)”. “Bebeğim 6 aylık olunca başladım ek gıdaya(A.149)” 

şeklinde cevaplar verdikleri belirlenmiştir. 
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4.17. Annelerin Bebeklerine Anne Sütü Dışında Başka Besin Verme Nedenleri 

Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular  

Annelerin bebeklerine anne sütü dışında başka besin verme nedenleri nelerdir? 

alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.17’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.17. “Bebeğinize Anne Sütü Dışında Besin Verme Nedeniniz Nelerdir?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.17 incelendiğinde, “Bebeğinize anne sütü dışında besin verme 

nedeniniz nelerdir?” sorusuna annelerin %38.6’sı sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle 

anne sütü dışında besin verdiğini ifade ederken, annelerin %36.7’si ise, tamamlayıcı 

besin/ ekgıda zamanı gelmesi nedeniyle verdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca annelerin 

%12.7’si bebeğin farklı tatlara alışması nedeniyle, % 0.7’si annenin işe başlaması 

nedeniyle, %5.3’ü sağlık personeli tavsiyesiyle, %2.0’ı bebeğin memeyi bırakması 

nedeniyle anne sütü dışında besin verdiklerini belirtmişlerdir. Annelerin %4.0’ı ise, 

henüz başka besin vermeye başlamadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde 

Başka Besin Verme 

Nedeni 

n % 

Sütün Yetersiz Gelmesi 58 38.6 

Ek Gıda Zamanı Gelmesi 55 36.7 

Bebeğin Farklı Tatlara 

Alışması 

19 12.7 

Sağlık Personeli Tavsiyesi 8 5.3 

Başlamadım 6 4.0 

Bebeğin Memeyi 

Bırakması 

3 2.0 

Annenin İşe Başlaması 1 0.7 

Toplam 150 100 
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edilen bulgular doğrultusunda annelerin %38.6’sının anne sütü dışında başka besin 

verme nedeninin anne sütünün yetersiz gelmesi olduğu görülmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Başka besinlere başlama zamanı diye verdim(A.3)”. “Sütüm 

yetmediği için başka besinlerden de verdim(A.10)”. “Sütüm az olduğu için doysun diye 

başka besin vermeye başladım(A.23)”. “Erkenden başka yiyecekler verirsem farklı 

tatlara alışır yemek ayrt etmez diye verdim(A.32)”. “Bebeğim memeyi bıraktı emmedi 

bu yüzden başka yiyeceklerden verdim(A.43)”. “Erkenden farklı tatlara alışırsa iyi 

olur demişlerdi o yüzden verdim(A.69)”. “Bebeğim sütüm az olduğu için doymuyor 

diye verdim(A.81)”. “Henüz ek besinlere başlamadım(A.98)”. “Doktor dediği için 

başka besinlere başladım(A.110)”“Sağlık ocağındaki hemşire 6 aylık olunca başka 

besinleri vermeye başla dediği için verdim(A.127)”. “Artık ek gıda zamanı geldi diye 

verdim. 6 aylık olmuştuk çünkü(A.128)”. “İşe başladığım için diğer yiyeceklere bu 

yüzden başladım(A.131)”. “Ek gıdaya başlama zamanı diye başka besinlerden 

verdim(A.147)” şeklinde sıralanmaktadır. 



 

 

141 

4.18. Annelerin Bebeklerine Verdikleri İlk Beş Tamamlayıcı Besin Nedir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine verdikleri ilk beş tamamlayıcı besin nedir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.18’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.18. “Tamamlayıcı Besinlerden Verdiğiniz İlk Beş Besin Nedir Sırasıyla Söyler Misiniz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 
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Tablo 4.18 incelendiğinde “Tamamlayıcı besinlerden verdiğiniz ilk beş besin 

nedir sırasıyla söyler misiniz?” sorusuna annelerin verdikleri cevaplar doğrultusunda 

en çok birinci tercih edilen besinlerin çorba ve yoğurt (225P) olduğu belirlenirken, bu 

besinlerden sonra da en çok birinci tercih edilen besinin meyve püresi (110P) olduğu 

gözlenmiştir. İkinci en çok tercih edilen besinin yoğurt (204P) olduğu görülürken, 

bunu sırasıyla meyve püresi (124P), çorba (120P), yumurta sarısı (44P) gibi besinlerin 

takip ettiği belirlenmiştir. En çok üçünü tercih edilen besinin çorba (120P) olduğu 

dikkati çekerken, bunu sırasıyla meyve püresi (90P), yoğurt (78P) gibi besinlerin takip 

ettiği görülmüştür. Dördüncü tercih olarak en fazla tercih edilen besinin yumurta sarısı 

(72P) olduğu belirlenirken, bu besinden sonra dördüncü tercih olarak en çok peynir 

(54P) ve meyve püresi (54P) olduğu, beşinci tercih olarak en çok tercih edilen besinin 

yumurta sarısı (35P) olduğu görülürken, bunu sırasıyla peynir (22P) ve meyve püresi 

(16P) gibi besinlerin takip ettiği gözlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

sonucunda, tamamlayıcı besinlerden en çok tercih edilen besinlerin yoğurt (530P), 

çorba (470P), meyve püresi (394P), yumurta sarısı (235P) ve peynir (131P) olduğu 

belirlenirken, en az tercih edilen tamamlayıcı besinlerin pilav, pekmez, haşlanmış et, 

kefir, pirinç unu maması olduğu saptanmıştır. 
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4.19. Anneler Tamamlayıcı Besinlerde Alerjik Reaksiyonlara Karşı Ne Tür 

Tedbirler Almaktadırlar? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara karşı ne tür tedbirler 

almaktadırlar? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.19’da yer verilmiştir.  

Tablo 4.19. “Tamamlayıcı Besinlerde/ Ek Gıdalarda Alerjik Reaksiyonlara Karşı 

Ne Tür Önlemler Alıyorsunuz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların 

Dağılımı 

Alerjik Reaksiyonlara 

Karşı Alınan Önlemler 

n % 

Alerji Yapan Besini 

Vermeme 

51 34.0 

Hiçbir Önlem Almama 51 34.0 

Yeni Besinde Gözlemleme 32 21.4 

Yeni Besinde Üç Gün 

Kuralı 

11 7.3 

Alerji İlacı Verme 5 3.3 

Toplam  150 100 

Tablo 4.19 incelendiğinde; “Tamamlayıcı besinlerde/ek gıdalarda alerjik 

reaksiyonlara karşı ne tür önlemler alıyorsunuz?” sorusuna annelerin %34.0’ı 

tamamlayıcı besinlerde/ ekgıdalarda alerjik reaksiyonlara karşı alerji yapan besini bir 

daha vermeyerek önlem aldığını ifade ederken, annelerin %21.4’ü ise, bebeğindeki 

tepkimeleri gözlemleyerek önlem aldığını belirtmiştir. Ayrıca annelerin %7.3’ü yeni 

besinde üç gün kuralını uygulayarak, %3.3’ü alerji ilacı vererek alerjik reaksiyonlara 

karşı önlemler aldıklarını ifade etmişlerdir. Annelerin %34.0’ı ise, tamamlayıcı 

besinlerde/ ekgıdalarda alerjik reaksiyonlara karşı hiçbir tedbir almadığını belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin %34.0’ının tamamlayıcı 

besinlerde/ ekgıdalarda alerjik reaksiyonlara karşı bebeklerine alerji yapan besini 

vermediği görülürken, benzer şekilde annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde/ 

ekgıdalarda alerjik reaksiyonlara karşı hiçbir önlem almadığı görülmüştür.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Alerji yapacak yiyecekleri vermiyorum(A.6)”. “Her yiyecekten 
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veriyorum şimdiden alışsın diye hiçbir önlem almıyorum(A.13)”. “Herhangi bir önlem 

almıyorum bütün besinlerden az az veriyorum(A.21)”. “Doktorun verdiği alerji 

şurubu var onu veriyorum(A.38)”. “Yeni yiyecek verdiğim zamanlarda bebeğimi takip 

ediyorum herhangi bir rahatsızlığı var mı yok mu diye eğer bir şey olursa o besini bir 

daha vermiyorum(A.48)”. “Genelde yeni bir yiyecek verdiğimde bakıyorum herhangi 

bir vücudunda kızarıklık falan var mı diye(A.52)”. “Doktorun dediği bazı yiyecekler 

var bal gibi onları vermiyorum(A.68)”. “Doktorun dediği bazı alerjen besinler var 

onları vermiyorum(A.74)”. “Bütün besinlerden veriyorum bir şey 

yapmıyorum(A.91)”. “Yeni besinlerde üç gün kuralı diye bir şey var onu uyguluyorum. 

Verdiğim besini üç gün boyunca verip gözlemliyorum(A.104)”. “Eğer verdiğim besini 

ilk kez veriyorsam bebeğimi gözlemleyip ona göre o besini vermeye devam 

ediyorum(A.111)”. “Riskli alerji yapacak besinleri vermeyerek önlem 

alıyorum(A.122)”. “Bebeğime ağır gelecek besinleri vermiyorum(A.132)”. “Alerji 

ilacı veriyorum çocuğuma(A.144)” şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

4.20. Anneler Bebeklerine Tamamlayıcı Besinleri Nasıl Vermektedirler? Alt 

Amacına İlişkin Bulgular  

Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri nasıl vermektedirler? alt amacına 

ilişkin bulgulara Tablo 4.20’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.20. “Tamamlayıcı Besinleri/ Ek Gıdaları Çocuğunuza Nasıl 

Veriyorsunuz?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Ek Gıdaları Verme 

Yöntemi 

n % 
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Kaşık 84 56.0 

Kaşık, Bardak ve Biberon 35 23.3 

Biberon 13 8.7 

Bardak 12 8.0 

Ek Gıdaya Henüz 

Başlamama 

6 4.0 

Toplam  150 100 

Tablo 4.20 incelendiğinde, “Tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları çocuğunuza 

nasıl veriyorsunuz?” sorusuna annelerin %56.0’ı tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları 

kaşık kullanarak verdiğini ifade ederken, annelerin %23.3’ü ise, tamamlayıcı besinleri/ 

ekgıdaları kaşık, bardak, biberonun üçünü birlikte kullanarak verdiklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca annelerin %8.7’si tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları biberonla, 

annelerin %8.0’ı tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları bardakla verdiğini ifade etmiştir. 

Annelerin %4.0’ı henüz tamamlayıcı besine/ ek gıdaya başlamadığını belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının 

(%56.0) tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları bebeklerine kaşıkla verdikleri 

görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Biberonla veriyorum(A.5)”. “Kaşıkla katı yiyecekleri 

yediriyorum, biberonla çorbaları falan veriyorum bazen de sütü falan bardakla 

veriyorum hepsini de kullanıyorum(A.7)”. “Kaşıkla yemeye alışsın diye kaşıkla 

veriyorum(A.17)”. “Kaşığı, biberonu ve bardağı da kullandırıyorum(A.25)”. “Ek 

yiyecekleri genellikle kaşıkla veriyorum(A.36)”. “Bardakla verdiğim zamanlarda 

oluyor, kaşık ve biberonla verdiğim zamanlarda oluyor(A.47)”. “Başka besinleri 

kaşıkla veriyorum(A.53)”. “Daha başka yiyecek vermeye geçmedik(A.61)”. “Genelde 

bardakla veriyorum. Çünkü bardak kullanmayı seviyor(A.79)”. “Bebeğim biberon 

kullanmayı sevdiği için biberonla veriyorum(A.94)”. “Ek besinleri bardakla 

veriyorum(A.109)”. “Ek besinlere henüz başlamadık(A.123)”. “Kaşıkla yemeye 

alışsın diye kaşıkla veriyorum hep(A.130)”. “Bardak kullandırıyorum 
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bebeğime(A.141)”. “Tamamlayıcı besinleri kaşıkla vermeyi tercih ediyorum(A.150)” 

şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21. Anneler Tamamlayıcı Besinleri Nasıl Hazırlamaktadırlar? Alt Amacına 

İlişkin Bulgular 

Anneler tamamlayıcı besinleri nasıl hazırlamaktadırlar? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.21’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.21. “Tamamlayıcı Besinleri/ Ek Gıdaları Nasıl Hazırlıyorsunuz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Ek Gıdaları Hazırlama 

Yöntemi 

n % 

Blender 57 38.0 

Cam Rende 35 23.3 

Çatalla Ezme 25 16.7 

Metal Rende 21 14.0 

Parmak Besin 6 4.0 
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Ek Gıdaya Henüz 

Başlamama 

6 4.0 

Toplam  150 100 

Tablo 4.21 incelendiğinde, “Tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları nasıl 

hazırlıyorsunuz?” sorusuna annelerin %38.0’ı tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları 

blender kullanarak hazırladığını belirtirken, annelerin %23.3’ü tamamlayıcı besinleri/ 

ekgıdaları cam rende kullanarak hazırladığını ifade etmiştir. Annelerin %16.7’si 

tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları çatalla ezerek, annelerin %14.0’ı tamamlayıcı 

besinleri/ ekgıdaları metal rende kullanarak, annelerin %4.0’ı tamamlayıcı besinleri/ 

ekgıdaları haşlanmış parmak besin olarak hazırladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca 

annelerin %4.0’ı henüz tamamlayıcı besine/ ek gıdaya başlamadığını belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun %38.0’ının 

tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları blender kullanarak hazırladığı görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Çatalla ezerek veriyorum başka yiyecekleri(A.10)”. “Genelde 

çatalla ezerim öyle yediririm çocuğa(A.19)”. “Metal rende ile rendeleyip 

hazırlıyorum(A.20)”. “Ek besinleri blender ile hazırlıyorum(A.33)”. “Blender rahat 

ve çabuk oluyor. çocuğunda boğazına kaçma tehlikesi olmuyor blender 

kullanıyorum(A.46)”. “Cam rende ile hazırlıyorum(A.56)”. “Katı yiyecekleri çatalla 

ezip veriyorum(A.62)”. “Ek gıdaya daha başlamadık(A.73)”. “Evde rende var onunla 

hazırlıyorum. Metal rende kullandığım(A.76)”. “Verdiğim besinleri genellikle 

blenderdan geçirip öyle veriyorum(A.87)”. “Besinleri vermeden önce metal rende ile 

rendeleyip öyle veriyorum(A.92)”. “Besinleri parmak besin şekilde kesiyorum ince 

olarak sonra haşlayıp çocuğumun eline veriyorum öyle tüketiyor(A.122)”. “Genelde 

blender kullanarak hazırlıyorum(A.130)”. “Besinleri parmak şeklinde ince olarak 

kesip haşlıyorum doğrudan bebeğimin eline veriyorum o kendi yiyor(A.137)”. “Cam 

rende daha sağlıklı diye biliyorum o yüzden onu kullanarak 

hazırlıyorum(A.148)”.şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.22. Anneler Bebeklerine Tamamlayıcı Besinleri Gün İçinde Hangi Sıklıkta 

Vermektedirler? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri gün içinde hangi sıklıkta 

vermektedirler? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.22’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.22. “Tamamlayıcı Besinleri/ Ek Gıdaları Çocuğunuza Gün İçerisinde 

Hangi Sıklıkla Veriyorsunuz?”Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların 

Dağılımı 

Ek Gıdaların Verilme 

Sıklığı 

n % 

Üç Ana Öğün 97 64.7 

Sabah ve Akşam 28 18.7 

Günde 5-6 Kez 17 11.3 

Ek Gıdaya Henüz 

Başlamama 

6 4.0 

Günde Bir Kez 2 1.3 

Toplam  150 100 

Tablo 4.22 incelendiğinde, “Tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları çocuğunuza 

gün içerisinde hangi sıklıkla veriyorsunuz?” sorusuna annelerin %64.7’si tamamlayıcı 

besinleri/ ekgıdaları üç ana öğünde verdiğini belirtirken, annelerin %18.7’si 

tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları sabah ve akşam öğünlerinde verdiğini ifade etmiştir. 

Annelerin %11.3’ü tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları günde 5-6 kez, annelerin %1.3’ü 

tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları günde bir kez verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca 

annelerin %4.0’ı henüz tamamlayıcı besine/ ek gıdaya başlamadığını belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının 

(%64.7) tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları gün içerisinde üç ana öğünde verdiği 

görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Gün içerisinde 5 sefer bazen de 6 sefer veriyorum(A.2)”. 

“Günde bir defa veriyorum ek besinleri(A.12)”. “Sabah, öğlen, akşam veriyorum ara 

zamanlarda da emiyor zaten(A.21)”. “Memeye çok düştüğü için bir sabah bir de 

akşam ancak yedirebiliyorum(A.34)”. “Ana öğünlerde de veriyorum, ara öğünlerde 

de veriyorum(A.49)”. “Sabahları ve akşamları veriyorum ek besinleri(A.58)”. “Artık 

bizle beraber yediği için ana öğünlerde yiyor(A.69)”. “Daha başka besin vermeye 



 

 

149 

başlamadım(A.73)”. “Benim çocuk büyük olduğu için hem ana öğünlerde hem ara 

öğünlerde veriyorum(A.86)”. “Daha başlamadım ek gıdaya(A.98)”. “Günde bir sefer 

yiyor sadece fazla yediremiyorum(A.93)”. “Yaklaşık günde 5-6 kez veriyorum 

besinleri(A.107)”. “Ana öğünlerde veriyorum(A.114)”. “Başka yiyecek vermeye 

henüz başlamadık(A.124)”. “Çocuğum bizle yediği için ana öğünlerde 

veriyorum(A.135)”. “Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde veriyorum ek 

besinleri(A.145)” şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.23. Anneler Bebeklerine Tamamlayıcı Besinleri Vermeye Başladıklarında 

Bebeklerinin Anne Sütü Alma Sıklığında Değişiklikler Olmakta Mıdır? 

Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Anneler bebeklerine tamamlayıcı besinleri vermeye başladıklarında 

bebeklerinin anne sütü alma sıklığında değişiklikler olmakta mıdır? alt amacına ilişkin 

bulgulara Tablo 4.23’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.23. “Tamamlayıcı Besinlere/ Ek Gıdalara Başladığınızda Anne Sütü 

Verme Sıklığınızda Nasıl Bir Değişiklik Oldu?” Sorusuna Annelerin Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

Ek Gıdalara 

Başlandığında Anne Sütü 

Verme Sıklığındaki 

Değişiklik 

n % 

Süt Verme Sıklığı Azaldı 78 52.0 

Süt Verme Sıklığı 

Değişmedi 

53 35.3 

Memeyi Ek Gıdaya 

Geçmeden Önce Bırakma 

10 6.7 

Ek Gıdaya Henüz 

Başlamama 

6 4.0 

Süt Verme Sıklığı Arttı 3 2 

Toplam  150 100 

Tablo 4.23 incelendiğinde, “Tamamlayıcı besinlere/ ek gıdalara başladığınızda 

anne sütü verme sıklığınızda nasıl bir değişiklik oldu?” sorusuna annelerin %52.0’ı 

tamamlayıcı besine/ ek gıdaya geçtiğinde anne sütü verme sıklığında bir azalma 

olduğunu belirtirken, annelerin %35.3’ü tamamlayıcı besine/ ek gıdaya geçtiğinde 

anne sütü verme sıklığında hiçbir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Annelerin 

%6.7’si tamamlayıcı besine/ ek gıdaya geçmeden önce zaten anne sütünü vermeyi 
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bıraktığını belirtirken, annelerin %2’si tamamlayıcı besine/ ek gıdaya geçtiğinde anne 

sütü verme sıklığının arttığını ifade etmiştir. Annelerin %4.0’ı de henüz tamamlayıcı 

besine/ ek gıdaya geçmediğini belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%52.0) tamamlayıcı besine/ ek gıdaya 

geçtiğinde anne sütü verme sıklığının azaldığı görülmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Azalmasını beklerken daha çok emmeye başladı bu yüzden de 

başka yiyecekleri fazla yemiyor(A.8)”. “Anne sütü vermemde azalma oldu(A.13)”. 

“Emzirmemde bir değişiklik olmadı aynı emzirmeye devam ediyorum(A.28)”. “Daha 

az emziriyorum(A.36)”. “Hiç değişmedi aynı emiyor çocuğum(A.40)”. “Ek gıdaya 

geçmeden önce bırakmıştık memeyi zaten(A. 67)”. “Henüz ek gıdaya 

başlamadık(A.73)”. “Karnı ek besinlerle doyduğu için uzun süre 

emzirmiyorum(A.81)”. “Ek gıdaya başladığımızda memeyi bırakmıştı zaten 

çocuğum(A.97)”. “Anne sütünü daha az alıyor(A.104)”. “Bir değişiklik 

olmadı(A.129)”. “Tabii ki de azalma oldu(A.135)”. şeklinde sıralanmaktadır. 
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4.24. Annelerin Bebeklerine İlk Bir Yıl İçinde Vermedikleri Besinler Nelerdir? 

Annelerin Bebeklerine İlk Bir Yıl İçinde Vermedikler Besinler Ve Bu 

Besinleri Vermeme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine ilk bir yıl içinde vermedikleri besinler nelerdir? alt 

amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.24’de yer verilmiştir. Annelerin bebeklerine ilk bir 

yıl içinde vermedikler besinler nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.24.1’de 

ve bu besinleri vermeme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 

4.24.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.24. “Bebeğinize İlk Bir Yıl İçinde Vermediğiniz Besin/Besinler Oldu 

Mu?” Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

İlk Bir Yıl İçinde 

Besinler 

n % 

Oldu 113 75.3 

Olmadı 37 24.7 

Toplam 150 100 

Tablo 4.24 incelendiğinde, “Bebeğinize ilk bir yıl içinde vermediğiniz 

besin/besinler oldu mu?” sorusuna annelerin %75.3’ü ilk bir yıl içinde bebeğine 

vermediği besin olduğunu ifade ederken, annelerin %24.7’si ilk bir yıl içinde bebeğine 

vermediği besin olmadığını belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%75.3) ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği 

besin olduğu görülmektedir. 

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Vermediğim besin olmadı hepsinden verdim(A.2)”. “Evet, 

vermediğim besin oldu(A.11)”. “Her besinden kayınvalidem verdirdi alışsın diye bu 

yüzden her besinden verdim(A.29)”. “Genelde her yiyecekten tattırdım(A.35)”. 

“Riskli olan besinlerden vermedim tabi(A.44)”. “Evet, oldu(A.59)”. “Evet, bazı 

yiyecekleri vermekten kaçındım(A.62)”. “Hayır, olmadı(A.78)”. “Alerjen riski olan 

besinleri vermedim(A.82)” şeklinde sıralanmaktadır. 
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Annelere “Bebeğinize ilk bir yıl içinde vermediğiniz besinler oldu mu?” sorusu 

ile ilişkili olarak evet cevabı veren annelere “Hangi besinleri vermediniz?” ve “Neden 

bu besinleri vermediniz?” soruları annelere yöneltilmiş olup, annelerin verdikleri 

cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 4.24.1 ve 4.24.2’de yer verilmiştir. 

4.24.1. Annelerin Bebeklerine İlk Bir Yıl İçinde Vermedikler Besinler Nelerdir? 

Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Annelerin bebeklerine ilk bir yıl içinde vermedikler besinler nelerdir? alt 

amacına ilişkin bulgulara Tablo 4.24.1’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.24.1. “Bebeğinize İlk Bir Yıl İçinde Hangi Besin/Besinleri Vermediniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Tablo 4.24.1 incelendiğinde, “Bebeğinize ilk bir yıl içinde hangi 

besin/besinleri vermediniz?” sorusuna annelerin %29.2’si ilk bir yıl içinde bebeğine 

bal vermediğini ifade ederken, annelerin %21.2’si ilk bir yıl içinde bebeğine katı gıda 

vermediğini belirtmiştir. İlk bir yıl içinde annelerin %13.4’ü diğer yiyecekleri, 

annelerin %12.3’ü yumurta beyazını, annelerin %9.7’si inek sütünü, annelerin %7.1’i 

çileği, annelerin %7.1’i domatesi vermediğini ifade etmiştir. Anneler diğer 

Verilmeyen Besinler n % 

Bal 33 29.2 

Katı Gıda   24 21.2 

Yumurta Beyazı 14 12.3 

İnek Sütü 11 9.7 

Çilek 8 7.1 

Domates 8 7.1 

Diğer Yiyecekler (Balık, 

Patlıcan, Portakal vb.) 

15 13.4 

Toplam  113 100 
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yiyeceklerden balık, patlıcan, portakal, gazlı içecek, çikolata gibi besinleri vermediğini 

belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin %29.2’sinin 

ilk bir yıl içinde bebeğine bal vermediği görülmektedir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Vermediğim besin baldı(A.1)”. “Yumurta beyazını 

vermedim(A.14)”. “Katı gıdaları vermedim(A.23)”. “Balık vermedim hiç yaşına 

girene kadar(A.37)”. “İnek sütü vermemeye dikkat ediyorum(A.41)”. “Çilek 

vermedim(A.57)”. “Katı olan besinlerden vermedim(A.65)”. “Bal vermedim(A.77)”. 

“İnek sütü ağır diye vermedim(A.88)”. “Domates vermedim(A.103)”. “Domates 

vermedim(A.118)”. “Yumurtanın beyazını vermedim(A.125)”. “Portakal 

vermedim(A.127)”. “İnek sütü vermedim(A.133)”. “Gazlı içeceklerden 

vermedim(A.134)”. “Patlıcan vermedim(A.138)”. “Çikolata vermedim(A.144)” 

şeklinde sıralanmaktadır. 

4.24.2. Bu Besinleri Vermeme Nedenleri Nelerdir? Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Bu besinleri vermeme nedenleri nelerdir? alt amacına ilişkin bulgulara Tablo 

4.24.2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4.24.2. “Bebeğinize İlk Bir Yıl İçinde Bu Besinleri Neden Vermediniz?” 

Sorusuna Annelerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Verilmeyen Besinlerin 

Nedenleri 

n % 

Alerji Yapacağı İçin 60 53.1 

Sağlık Personeli Önerdiği 

İçin 

32 28.3 

Boğulma Riski Taşıdığı 

İçin 

15 13.3 

Zararlı Olacağı İçin  6 5.3 

Toplam  113 100 
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Tablo 4.24.2 incelendiğinde, “bebeğinize ilk bir yıl içinde bu besinleri neden 

vermediniz?” sorusuna annelerin %53.1’i alerji yapacağı için bu besinleri ilk bir yıl 

içinde vermediğini belirtirken, annelerin %28.3’ü sağlık personelinin tavsiyesinden 

dolayı ilk bir yıl içinde bu besinleri vermediklerini ifade etmişlerdir. Annelerin 

%13.3’ü boğulma riski taşıdığı için, annelerin %5.3’ü zararlı olacağı için ilk bir yıl bu 

besinleri bebeğine vermediğini ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%53.1) ilk bir yıl içinde bu besinleri 

alerji yapacağı için vermediği belirlenmiştir.  

Annelerle yapılan görüşmeler sonucunda bu soruya ilişkin verilmiş olan 

yanıtlardan bazıları: “Alerji yapar diye vermedim(A.7)”. “Boğazına durma riski var 

diye vermedim katı yiyecekleri(A.10)”. “Zararlı diye vermedim balı(A.27)”. 

“Kayınvalidem balık verdirmedi çocukta alerji yaparmış(A.37)”. “Katı olan 

yiyecekleri vermedim, boğazına durur diye(A.46)”. “Sağlık ocağındaki hemşire 

yumurta beyazını verme dediği için vermedim(A.58)”. “Alerji yapar diye vermedim 

balı(A.66)”. “Domates bebeğimde alerji yapar diye vermedim(A.80)”. “Hemşire 

dediği için vermedim(A.99)”. “Hemşire yumurtanın beyazına 1 yaştan sonra ver 

dediği için vermedim(A.112)”. “Zararlı olduğu için gazlı içecek vermedim(A.129)” 

şeklinde sıralanmaktadır. 

  



 

 

156 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. TARTIŞMA VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, alan yazında yer alan 

araştırmalarla birlikte kıyaslanarak tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin doğumdan 

sonra bebeklerine verdikleri ilk besine ilişkin olarak, ilkokul mezunu annelerin 

%50.0’ının, ortaokul mezunu annelerin %73.7’sinin, lise mezunu annelerin 

%51.4’ünün, önlisans ve lisans mezunu annelerin ise %72.1’inin doğumdan sonra 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunda yer alan annelerin toplamda ise, %62.7’sinin doğumdan sonra bebeklerine 

ilk besin olarak anne sütü verdikleri saptanmıştır. Bunun yanında lise mezunu 

annelerin %40.5’inin doğumdan sonra ilk besin olarak bebeklerine formül mama 

verdikleri, ilkokul mezunu annelerin ise %34.4’ünün, doğumdan sonra bebeklerine ilk 

besin olarak diğer olarak nitelendirilen şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt gibi 

besinleri verdikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%62.7) doğumdan sonra ilk besin 

olarak bebeklerine anne sütü verdikleri dikkati çekerken, elde edilen bu bulgu 

annelerin anne sütü verme konusunda bilgili oldukları şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Bunun yanında araştırma sonucunda araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin 

bir kısmının doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak formül mama verdikleri, bir 

kısmının ise şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt gibi besinleri daha çok ilkokul mezunu 

annelerin verdikleri dikkati çekmektedir.  

Annelerin doğumdan sonra bebeklerine verdikleri ilk besini verme nedenlerine 

yönelik bulgular incelendiğinde ise, annelerin %32.9’unun sağlıklı besin olması 

nedeniyle bebeklerine ilk besin olarak anne sütü vermeyi tercih ettikleri dikkati 

çekerken, bunu sırasıyla; sağlık personelinin yönlendirmesi (%16.0), sarılığı önlemesi 

(%11.7), sütün gelmesi (%11.7), bebek beslenmesinde önemli olması (%18.1), sütün 

artması (%4.3), hastalıklara karşı bağışıklık sağlaması (%3.2) ve mamalara 

güvenilmemesi (%2.1) nedenlerinin izlediği görülmektedir. Ortaya çıkan bu bulgu, 

annelerin anne sütünün yararları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları şeklinde 

yorumlanabilmektedir. Ayrıca annelerin doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak 
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formül mama verme nedenlerine yönelik bulgular incelendiğinde ise, annenin sütünün 

gelmemesi (%90.9), bebeğinin yoğun bakımda olması (%6.1) ve bebeğin memeyi 

almaması(%3.0) nedenleri dikkati çekmektedir. Ortaya çıkan bu durum üzerinde daha 

çok doğum şeklinin, bebeğin sağlık durumu gibi nedenlerin etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bunun yanında annelerin doğumdan sonra bebeklerine ilk besin 

olarak şekerli su, zemzem, hurma, yoğurt gibi besinleri verme nedenleri arasında ise, 

yakın çevre önerisi (%52.2), dini açıdan önemli olması(%39.1), hazmı kolay bir besin 

olması(%8.7) nedenleri gelmektedir. Ortaya çıkan bu durum üzerinde ise, geleneksel 

uygulamaların etkili olduğu düşünülmektedir.  

Yeni doğan bir bebeğin hiç vakit kaybetmeden anneye verilip emzirilmesinin 

sağlanması bebek ile anne arasındaki bağı güçlendirmekte, bu durum süt 

salgılanmasını etkileyip, bebeğin memeyi daha çabuk almasını kolaylaştırmakta; 

bebek bu sayede kolostrum denilen ilk sütü de almaktadır (Aydın ve Haktan, 1993; 

Giray, 2004; Gür, 2007). Türk kültüründe, doğumdan sonra verilen en eski besinin 

anne sütü olduğu, emzirmenin de önemli olduğu bilinmektedir (Canpolat, 2013). Önay 

Derin ve Erdoğan (2018) tarafından 0-24 ay arasında bebekleri olan annelerin, 

bebeklerini emzirme uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin yarıdan fazlasının (% 66.3) bebeklerine doğumdan sonra ilk 

besin olarak anne sütü verdiği saptanmıştır. Yeşilçiçek Çalık vd. (2017) tarafından 

annelerin emzirmeye başlama zamanları, emzirmeyi sürdürme, emzirme konusundaki 

uygulamaları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin % 76.3’ünün doğumdan sonra ilk besin olarak anne sütü, % 

14’ünün formül mama, % 6’sının şekerli su ve % 3.7’sinin ise su verdikleri 

saptanmıştır. Dinç vd. (2015) tarafından 6-18 ay arası bebeği olan annelerin, emzirme 

ve anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, annelerin %83.5’inin bebeklerine ilk besin olarak anne sütü 

verdikleri görülürken; Demirtaş ve Çelik (2017) tarafından emziren annelerin sosyal 

medyayı emzirmeye ilişkin bilgi kaynağı olarak ne derece kullandıklarını tespit etmek 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, katılımcıların yaklaşık %86’sının bebeklerine 

ilk besin olarak anne sütü verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda 

katılımcıların yaklaşık %11’inin bebeklerine ilk besin olarak mama verdikleri 

saptanmış, annelerin sütünün gelmemesi, sezaryenla doğum yapmış olması, doktor 

tarafından bebekte sarılık olabilir uyarısının yapılması, aile baskısı ve erken doğum 
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yapılmış olması gibi nedenlerin bu durum üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Duran 

(2008) tarafından ebe ve hemşirelerin, anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve 

davranışlarının danışmanlık ettikleri annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme 

davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda çocuğu 

olan ebe/hemşirelerin %95.7’sinin bebeklerine ilk besin olarak anne sütünü verdikleri, 

%4.3’ünün ise ilk besin olarak formül mama verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırma 

sonucunda araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerden %62. 1’inin 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri, %21.1’inin formül mama, 

%15.5’inin su ve %1.3’ünün ise şekerli su verdikleri belirlenmiştir. Alan yazında konu 

ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda (Bostancı, 2013; Cömert Arslan, 2011; Molo, 

2011; Ural, 2011) annelerin çoğunluğunun doğumdan sonra bebeklerine ilk besin 

olarak anne sütü verdikleri saptanmıştır. Toksöz, Özkaynak, Ertem ve İlçin (1991) 

tarafından Diyarbakır Doğumevi’nde doğum yapan 580 kadının temel eğitim 

düzeylerine göre emzirme uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin %43.9’nun doğumdan sonra bebeğine ilk besin olarak anne sütü 

verdiği saptanırken benzer şekilde Önay, Akman, Akdeniz ve Kaçaroğlu (2009) 

tarafından Konya Akşehir Hastanesi’nde bulunan 0-24 aylık bebekleri olan gönüllü 

345 annenin emzirme davranışlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

annelerin %79.7’sinin doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdiği, 

%6.7’nin mama verdiği belirlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar 

ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda daha çok ilkokul mezunu 

annelerin (%34.4) bebeklerine şekerli su, zemzem, hurma ve yoğurt gibi besinler 

verdikleri bu besinlerin dini açıdan önemli olması ve hazmı kolay besinler olması 

nedeniyle verdikleri dikkati çekmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin bir kısmının doğumdan sonra bebeğine ilk besin olarak anne sütü verilmesi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bu konuda geleneksel uygulamaların daha 

etkili olduğu düşünülmektedir. 

Emzirme öncesi beslenme, bebeğe anne sütünden önce başka sıvıların 

verilmesi durumu olup, Türkiye’de yapılan araştırma sonuçlarında, bebeklerin % 

26’sının anne sütünden önce başka sıvılarla beslendiği belirlenmiştir Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü,2014). Hurma ve zemzem suyunun cennetten 
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geldiğine, bu yüzden bebeğin ilk tattığı besinin bunların olması çocuğun ileride âlim 

olmasını sağlayacağına ve zemzem suyunun kutsal bir su olduğuna yönelik inançlar 

da bulunmaktadır (Demirtaş, 2005). Toksöz vd. (1991) tarafından Diyarbakır 

Doğumevi’nde doğum yapan 580 kadının temel eğitim düzeylerine göre emzirme 

uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin 

%36.5’nin doğumdan sonra bebeğine ilk besin olarak şekerli su, %8.1’nin su ve 

%11.3’nün ise inek sütü ya da mama verdiği görülürken; Önay vd. (2009) tarafından 

Konya Akşehir Hastanesi’nde bulunan 0-24 aylık bebekleri olan gönüllü 345 annenin 

emzirme davranışlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, %8.1’nin 

şekerli su, %4.3’nün su, %1.2’nin ise inek sütü verdiği saptanmıştır. Şenol vd. (2004) 

tarafından kırsal alanda ana ve çocuk sağlığı sorunları ile karşılaşılan halkın 

başvurduğu geleneksel halk ebeliği uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırmada, annelerin %62.5’inin yenidoğan bebeklerine ilk besin olarak şekerli su 

verdikleri; Eker ve Yurdakul (2006) tarafından doğum yapan annelerin emzirme ve 

bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve uygulamalarının belirlenmesine yönelik 

yapılan araştırmada ise, annelerin emzirmeden önce ve sonra şekerli su verme gibi 

geleneksel uygulamaları kullandıkları saptanmıştır. Araştırma bulgularından elde 

edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler 

niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin doğumdan ne kadar süre sonra bebeklerini 

emzirdikleri sorusuna yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%28.0’ının bebeklerini doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirdikleri 

görülürken, %26.0’ının ise, bebeklerini doğumdan sonraki ilk 1-2 saat içinde 

emzirdikleri saptanmıştır. Ayrıca annelerin %23.3’ünün ilk 30 dakika ile bir saat 

arasında bebeklerini emzirdikleri görülürken, %22.7’sinin ise iki saat ve sonrasında 

bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda; annelerin doğumdan sonra bebeklerini emzirme aralıklarının 

birbirlerine yakın olduğu bununla birlikte doğumdan hemen sonra ilk yarım saat içinde 

bebeklerini emziren anne oranının diğerlerine oranla yüksek olduğu ancak yinede bu 

oranın emzirme saati dikkate alındığında düşük olduğu düşünülmektedir. Annelerin 

bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmelerinde annenin doğum şeklinin, emzirme 

konusunda sahip olduğu bilgi düzeyinin, sağlık personelinin emzirme konusunda 

anneyi bilgilendirme durumunun, yakın çevre desteğinin, bebeğin sağlık durumunun, 
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bebeğin memeyi kavrama durumunun ve bunun yanında geleneksel uygulamaların da 

etkili olabileceği düşünülürken; annelerin bebeklerini geç emzirmelerinde annenin 

sezeryanla doğum yapmasının, bebeğin sağlık durumunun, bebeğin memeyi 

kavrayamaması gibi durumların etkili olduğu düşünülmektedir.  

Kolostrum, olgun süte oranla içeriğinde daha fazla enfeksiyon önleyici öğeler 

bulundurduğu için ilk birkaç gün bebeği hastalıklara karşı korumakta, bunun yanında 

olgun süte kıyasla daha fazla protein, A, D ve B12 vitaminleri, sodyum, çinko ve daha 

az yağ ve laktoz içermektedir. Kolostrum bağırsaktaki biluribini atarak sarılığı 

önlemekte, bunun yanında bebeğin sindirim sistemini düzenlemede de etkin rol 

almaktadır. Bundan dolayı bebeğin doğumdan hemen sonra anneye verilip emzirilmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında doğumdan sonraki ilk 30 dakika, bebeğin en uyanık ve 

emmenin de en aktif olduğu bir zaman dilimi olup, doğumdan sonra en kısa sürede 

bebeğin emzirilmesi gerekmektedir. Bebek bu durumda memeyi daha kolay 

kavramakta ve süt yapımı artmaktadır. Aynı zamanda anne bebek arasındaki iletişim 

ve sevgi bağı en kısa sürede kurulmuş olmaktadır (Giray, 2004; Samur, 2016). 

Annelerin doğumdan sonra bebekleriyle ten teması kurmaları, ilk emzirme 

deneyimleri, ilk 30 dakika içerisinde emzirmeye başlamaları gibi etkenler başarılı ve 

uzun süreli bir emzirme için önemli noktalardır (Araz, 2012; Cömert Arslan, 2011; 

Duran, 2008; Yıldız vd., 2008). WHO ve UNICEF tarafından doğumdan sonra ilk 

yarım saat içinde emzirmenin başlatılması önerilmektedir (WHO ve UNICEF,2009). 

Bunun yanında sezeryanla doğum yapan kadınların emzirmesi hemen mümkün 

olmamakta, bu süreçte bebeğe biberonla mama vermek, emzirmeyi iki üç gün 

ertelemek bebeğin memeyi kabul etmesini zorlaştırdığı gibi süt salgısını da olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle annede anestezi etkisinin geçtikten sonra emzirmenin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Aydın ve Haktan, 1993; Giray, 2004; Gür, 2007). 

Bunun yanında bebeğe anne sütü verilmeden önceki dönemde hem dünyada hem de 

Türkiye’de birçok geleneksel uygulamanın var olduğu bilinmekte olup, annelerin 

sütünü üç ezan vakti geçtikten sonra vermesi bu uygulamalardan birisidir. Bu 

uygulamanın nedeninin ise, bebeklerin sabırlı olacağına, nefsine hâkim olacağına, tok 

gönüllü olacağına ve beklemeyi öğreneceğine olan inançtan kaynaklandığı 

belirlenmiştir (Teke, 2005; Kurt, 2012).  
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2003 yılında Türkiye’deki doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk 

ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak 

amacıyla yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, çocukların % 

54'ünün doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye başlandığı, %16'sının ise, 

doğumdan sonraki ilk 24 saat hiç emzirilmediği saptanmıştır (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2003). 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması sonuçlarına göre ise, annelerin doğumdan sonraki ilk bir saatte emzirme 

oranının %39 ve ilk günde emzirme oranının ise % 73 olduğu belirlenirken, 2013 

yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ise, 

annelerin doğumdan sonraki ilk saatte emzirme oranı %50 ve ilk günde emzirme 

oranının ise %70 olduğu saptanmıştır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 

2009; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014). Önay Derin ve Erdoğan 

(2018) tarafından 0-24 ay arasında bebekleri olan annelerin, bebeklerini emzirme 

uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin 

bebeklerini doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirme oranı %15.0, ilk 1 saat 

içinde emzirme oranı %32.9, ilk 2 saat içinde emzirme %27 iken, ilk 2 saatten sonra 

emzirme %10.1 olarak belirlenmiştir. Yeşilçiçek Çalık vd. (2017) tarafından annelerin 

emzirmeye başlama zamanları, emzirmeyi sürdürme, emzirme konusundaki 

uygulamaları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin %45.6’sının doğumdan sonra ilk yarım saat içinde bebeklerini 

emzirmeye başladıkları; Dinç vd. (2015) tarafından 6-18 ay arası bebeği olan 

annelerin, emzirme ve anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamalarının belirlenmesine 

yönelik yapılan araştırma sonucunda ise, annelerin %54.7’sinin bebeklerini ilk 30 

dakika içinde emzirdiği belirlenmiştir. Gökduman (2009) tarafından sıfır- altı ay arası 

bebeği olan annelerin, anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamaların 

incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda ise, annelerin %90.3’nün ilk yarım 

saat içinde çocuklarını emzirdikleri saptanmıştır. Yiğitbaş, Kahriman, Yeşilçiçek 

Çalık ve Kobya Bulut (2012) tarafından annelerin emzirme konusundaki davranış ve 

tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, bebeklerin doğumdan 

sonra ilk yarım saat içinde emzirme oranı %58.8, ilk saat içinde emzirme oranı %16.5, 

ilk 2 saat içinde emzirme oranı %14.5, 2 saatten sonra emzirme oranı %10.2 olarak 

belirlenmiştir. Ural (2011) tarafından sıfır iki yaş arası bebeği olan annelerin emzirme 

ve anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi amacıyla 
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yapılan araştırma sonucunda, annelerin %68.7’sinin ilk 30 dakika içinde emzirmeye 

başladıkları belirlenmiştir. Alan yazında konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda 

(Bostancı, 2013; Eker ve Yurdakul, 2006; Gümüştakım vd., 2017; Kunduracı, 2018) 

annelerin çoğunluğunun doğumdan sonra ilk bir saat içinde bebeklerini emzirdikleri 

saptanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması 

sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir.  

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini emzirme sıklığını belirlemeye 

yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %47.3’ünün bebeklerini 

istedikçe (ağladıkça) emzirdikleri, annelerin %18.7’sinin bebeklerini bir saat altı 

aralıklarla emzirdikleri, benzer şekilde annelerin %18.7’sinin bebeklerini 1-2 saat 

arayla emzirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %10.7’sinin bebeklerini 3-4 saat 

ara ile emzirdikleri dikkati çekerken, annelerin %4.7’sinin ise, bebeklerini 5-6 saat ara 

ile emzirdikleri saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin yarısına yakınının bebeklerini istedikçe (ağladıkça) emzirdikleri 

belirlenirken; bir kısmının ise, emzirme aralıklarını saat aralıklarına göre belirledikleri 

saptanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, annelerin %37.4’nün bebeklerini 

emzirme aralığının iki saatten az olduğu dikkate alındığında bebeğin emzirilme sıklığı 

konusunda araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin yeterli bilgiye sahip 

oldukları düşünülmektedir. 

Bebeğin emzirme aralıklarının saatlere göre değil, bebeğin isteğine göre 

planlanması gerekmekte; bebeğin ağlaması emzirme için geç bir belirti olup, beslenme 

sıklığı ve süresinin bebeğin emme isteği, bebeğin gereksinimleri bunun yanında açlık 

belirtileri doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. Acıkma belirtileri ilk günlerde 

günde 10-12 kez görülürken; bu sıklık emzirmenin başarılması, süt yapımının 

başlaması ve devam etmesi için gerekli olmaktadır. Bebeğin mide kapasitesi ilk 

günlerde 5ml büyüklüğünde olup, sütün miktarı, mide hacmi ve bebeğin emme 

becerisi paralel olarak günler içinde artmaktadır. Annenin bebeğin erken acıkma 

belirtilerini tanıması ve bebek her istediğinde emzirmesi gerekmektedir. Ağlama 

acıkmanın geç belirtisi olup, ertelemeden bebeğin emzirilmeye başlanılması 

gerekmektedir. Bebeğin elini ağzına götürmesi, kol ve bacaklarını hareket ettirmesi, 

emme hareketleri yapması, huysuzlanması, mızırdanması, sonunda yüksek sesle 
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kesintisiz ağlaması emmeye hazır olduğunun işaretleri arasında yer almaktadır (Gür, 

2007). 

Önay Derin ve Erdoğan (2018) tarafından 0-24 ay arasında bebekleri olan 

annelerin, bebeklerini emzirme uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin %39.6’sının bebeğini saate göre emzirdiği, annelerin %32.3’nün 

bebeğini istedikçe emzirdiği, annelerin %28.1’nin bebeğini ağladıkça emzirdiği 

belirlenmiştir. Ural (2011) tarafından sıfır iki yaş arası bebeği olan annelerin emzirme 

ve anne sütünü artırmaya yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırmada annelerin %59.3’ünün bebeklerini ağladıkça emzirdikleri 

belirlenirken; Delikanlı (2013) tarafından sıfır iki yaş arasında çocuğu olan annelerin 

ek gıda ve emzirme konusundaki bilgi durumlarının ve uygulamalarının 

belirlenmesine yönelik olarak yapılan araştırma sonucunda, bebeklere her ağladığında 

anne sütü verilme oranının %82.4 olduğu saptanmıştır. Dalgıç, Hızel ve Köse (1998) 

tarafından 15-49 yaş grubu, evli ve doğurgan çağdaki kadınların anne sütü ile ilgili 

bilgi, tutum ve davranışlarını incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

annelerin %53.2’sinin bebeğini her ağladığında emzirdiği, %25.8’inin 2-3 saatte bir 

emzirdiği, %18.5’inin değişen sıklıklarda emzirdiği ve %2.5’inin ise hiç emzirmediği 

gözlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması 

sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin sütlerinin yeterli olup olmadığını belirlemeye 

yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; araştırmanın çalışma grubunda yer alan 

annelerin %68.0’ının sütünü yeterli olarak algıladıkları belirlenirken, %32.0’ının ise 

sütünü yeterli olmadığını ifade ettiği saptanmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%68.0) sütünü yeterli olarak 

algıladıkları dikkati çekmekte, ortaya çıkan bu durum annelerin emzirme 

özyeterliliğinin yüksek olması şeklinde yorumlanabilmektedir.  

Emzirme özyeterlilik algısı, annenin emzirmeye ilişkin hissettiği yeterlilik 

olup, emzirme özyeterliliğinin düşük olması annelerin beslenme ve emzirmede 

başarısızlık hissetmelerine ve emzirmeyi erken bırakmalarına neden olmaktadır 

(Campbell, 1996). Gökduman(2009) tarafından sıfır- altı ay arası bebeği olan 

annelerin, anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin %72.7’sinin sütünü yeterli olarak 
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belirttiği; Dinç vd. (2015) tarafından 6-18 ay arası bebeği olan annelerin, emzirme ve 

anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamalarını belirlemeye yönelik yapmış oldukları 

araştırmada, annelerin %85.4’ünün ilk altı ayda sütünün yeterli olduğunu düşündüğü 

belirlenmiştir.  

Bunun yanında sütünün yeterli olmadığını ifade eden annelerin sütünün yeterli 

olmamasının nedenlerine yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin 

sırasıyla bebeğinin az emmesi (%35.4), annenin doğru beslenmemesi (%29.2), genetik 

faktörler (%16.7), annenin stresli olması (%10.4), annenin uykusuz ve yorgun olması 

(%8.3) gibi nedenlerden dolayı sütünün yetersiz olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; araştırmanın çalışma grubunda yer 

alan annelerin, sütünün yetersizliğini en az uykusuz ve yorgunlukla ilişkilendirdiği 

belirlenirken, en çok ise bebeğin az emmesi ve annenin doğru beslenmemesiyle 

ilişkilendirdiği belirlenmiştir.  

Annelerin emzirme döneminde en çok yaşadıkları endişe sütlerinin 

yetmeyeceği düşüncesi olup bu nedenle tamamlayıcı besine erkenden başlamaktadırlar 

(Aluş Tokat, 2009). Bunun yanında annede özgüven eksikliği, kaygı, yorgunluk, stres, 

sık emzirmeme, bebeği memeye doğru yerleştirmeme, emzirmeye geç başlama, gece 

emzirmeme, kısa emzirme, erken tamamlayıcı besine başlama, biberon ve emzik 

kullanma gibi durumların varlığı anne sütünün yetersiz olmasının nedenleri arasında 

yer almaktadır (Dennis, 2002). Ata Yüzügüllü (2017) tarafından annelerin 

sosyodemografik özellikleri ve psikopatolojik özelliklerinin belirlenip bu özelliklerin 

ilk altı ay tek başına anne sütü verme durumlarına etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, annelerin ilk altı ay sadece anne sütü vermeme 

nedenlerinin; %45.8’inin annenin sütünün yetersiz geldiğini düşünmesi olduğu 

saptanmıştır. Chan, Nelson, Leung ve Li (2000) tarafından annelerin emzirme 

yetersizliği ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği olan annelerin %77’sinin hastanede 

kaldıkları süre boyunca yetersiz süt algılarından dolayı bebeğini ek gıdalarla 

besledikleri belirlenirken; Binns ve Scott (2002) tarafından annelerin emzirirken 

yaşadıkları sorunları ve bu sorunların emzirme süresi üzerindeki etkilerini incelemek 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, hastaneden taburcu olmadan önce kadınların 

%16.7’sinin yetersiz süt algısı nedeniyle emzirmeyi erken bıraktığı ve %23’ünün 
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hastaneden taburcu olurken yetersiz süt algısı ile ilgili kaygı yaşadıkları 

belirlenmiştir.Ayrıca araştırma sonucunda annelerin sadece %5’inin fizyolojik olarak 

gerçekten yetersiz süte sahip olmasına rağmen, %50’sinin sütlerinin bebeklerine 

yetmeyeceği algısına sahip oldukları da elde edilen bulgular arasındadır. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular 

birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin sütünün yeterli olup olmadığını anlamalarını 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %30.0’ının 

sütünün yeterli olmasını emzirmeden sonra bebeğin ağlama durumu ile anladığı 

görülürken, annelerin %24.6’sının bebeğin emzirmeden sonra uyuma durumu ile, 

%16.7’sinin bebeğin fiziksel gelişim durumu ile, %16.0’ının annenin sütünün çok 

olması durumu ile, %8.0’ının ise bebeğin emzirmeden sonra kusma durumu ile, 

%4.7’sinin bebeğin bezinin dolu olması durumu ile anladığı dikkati çekmektedir. 

Annelerin %30.0’ının sütünün yeterli olmasını emzirmeden sonra bebeğinin ağlama 

durumu ile anladıkları görülmektedir.  

Emzirme esnasında bebeğin yutkunma sesi, bebeğin günde sekizden fazla 

emmesi, bebeğin günde altı veya altıdan fazla bezini ıslatması, bebeğin ayda 500 kilo 

alması, emzirme esnasında annenin göğsünün yumuşadığını hissetmesi, emzirme 

esnasında veya sonrasında bebeğin huzurlu olması, anne sütünün yeterli olduğunu 

gösteren belirtiler arasında yer almaktadır (Şentürk vd., 2002). Elde edilen bulgular 

sonucunda, araştırmanın çalışma grubunda yer alan annelerin genel olarak anne 

sütünün yeterliliği konusunda emzirme öncesi ve sonrası bebeğin huzurlu olma 

(ağlama, uyuma) durumunu, bunun yanında bebeğin fiziksel gelişim durumunu, 

annenin sütünün çok olması durumu ile bebeğin bezini ıslatma durumlarına dikkat 

ettiği bunun yanında bebeğin yutkunma sesi, bebeğin günlük emme sayısı gibi 

durumlara dikkat etmediği belirlenmiştir.  

Abuidhail ve arkadaşları (2014) tarafından sadece anne sütüyle beslenme 

yaygınlığı, süresi, uygulamaları ve engellerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin %53’ünün bebeklerini sadece anne sütüyle beslediklerinde, 

onların doymadığını aç kaldığını ifade ettikleri belirlenirken; Tarrant vd. (2014) 

tarafından emzirmeyi erken bırakan annelerin emzirme deneyimlerini araştırarak, 

kadınların emzirmesine daha uzun süre yardımcı olmak için iyileştirilebilecek 
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faktörlerin tanımlanması amacıyla yapılan araştırma sonucunda, katılımcıların 

bebeğin anne sütünden yeterli düzeyde beslenip beslenmediğini ölçme konusunda 

güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile 

literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda anne sütünün arttırılması için annelerin yaptıkları 

uygulamaları belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde; 

annelerin %36.7’sinin sütünün artması için su içtiği görülürken bunu sırasıyla; bitkisel 

çay kullanımı (%20.0), diğer yiyecekler olarak ifade edilen bulgur, soğan, tahin, 

kuruyemiş, ciğer, hurma, incir, beyaz üzüm, bol yeşil sebze, pekmez, hoşaf, komposto 

ve süt gibi yiyecekleri tüketme (%16.7), meyve suyu içme (%8.7), düzenli dinlenme 

ve beslenme (%5.3), herhangi bir uygulama yapmama (%5.3), sık emzirme (%4.0), 

tatlı yiyecekler tüketme (%3.3) gibi uygulamaların takip ettiği belirlenmiştir. 

Annelerin bir kısmının sütünün artması için su tükettiği dikkati çekerken, bunun 

yanında bitkisel çayların kullanımı, bulgur, soğan, tahin, kuruyemiş, ciğer, hurma, 

incir, beyaz üzüm, bol yeşil sebze, pekmez, hoşaf, komposto ve süt gibi besinlerin 

tüketimi, meyve suyu içme, düzenli dinlenme ve beslenme, sık emzirme ve tatlı 

yiyecekleri yeme gibi uygulamaların da varlığı dikkati çekmektedir. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda, annelerin çoğunluğunun anne sütünü artırmak için yeterli 

bilgiye sahip oldukları belirlenirken; annelerin bir kısmı tarafından sütlerini artırmaya 

yönelik geleneksel uygulamaların da kullanıldığı dikkati çekmektedir.  

Anne sütü yapımının artırılmasında bol sıvı tüketmek, özellikle bol su içmek 

oldukça önemli olup; özellikle son dönemlerde annelerin sütlerini arttırmak için 

bitkisel çaylardan yararlandıkları, annelerin genellikle galaktagog bitki karışımı çayı, 

rezene, ısırgan, ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, ayva yaprağı, anason, gibi bitkisel 

çaylardan tükettikleri belirlenmiştir (Gökduman ve Balkaya 2010; Şahin, 2008; Tırak 

vd., 2008). Bunun yanında anne sütünün bol olması Türk halk geleneğinde çok önemli 

bir yer tutmakta buna yönelik birçok inanç ve uygulama bulunmaktadır. Annenin 

sütünün çekilmemesi ve azalmaması önemli bir konu olup, özellikle annenin 

psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek olaylardan uzak durması sağlanmakta; lohusa 

kadının sütünün erken gelmesi ve çok olması istenmekte, bu nedenle, süt yapan ve 

arttıran, yiyecek ve içecekleri tüketmesi sağlanmaktadır (Kurt, 2012). Annelerin 

sütünü artırmak için şifalı bitkiler kullandığı bilinmekte olup, bu şifalı olduğu 
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düşünülen bitkilerin çoğunun etki gösterdikleri mekanizmalar açıklanamamakta; 

ancak bunların güvenilir olduğunu destekleyen geleneksel inançlar bulunmaktadır. 

Çemen otu, sedef otu, boğa dikeni, anason, ısırgan, fesleğen, rezene anne sütünü 

arttıran bitkilerden bazıları olup, bu bitkilerin kullanımıyla ilgili açık bir bilgi kaynağı 

bulunmamaktadır (Tanrıverdi vd., 2014). Bol soğanlı bulgur pilavı, lokum, bol 

miktarda tatlı, nişasta ve tereyağı ile yapılan “helle ya da kuymak” adı verilen tatlı, 

pekmez, kaygana (yumurta ve tereyağından yapılan bir yiyecek), bal, sütlaç, 

mercimekli bulgur pilavı anne sütünün arttırılması için verilen yiyecekler arasındadır 

(Kurt, 2012). 

Ural (2011) tarafından sıfır iki yaş arası bebeği olan annelerin emzirme ve anne 

sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, annelerin içeceklerden en çok suyun anne sütünü arttırdığını, 

besinler arasından ise, en çok çorbanın, sebzenin- meyvenin, bulgurun sütü artırdığını 

ifade ettikleri görülürken, annelerin geleneksel uygulamaları kullandıkları 

gözlenmiştir. Gökduman (2009) tarafından sıfır- altı ay arası bebeği olan annelerin, 

anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, anneler tarafından en çok su olmak üzere (%62), sütün 

(%24. 1), tatlının (%20. 8), incirin (%18. 1), soğanın (%17. 6), meyve-meyve suyun 

(%16. 2), rezene çayının (%14. 8) ve sebzenin-yeşilliğin (%13. 9) sütü arttırdığı ifade 

edilmiştir. Erkaya (2012) tarafından annelerin anne sütünü arttırmak için tükettikleri 

besinlerin belirlenmesi amacıyla araştırma sonucunda, annelerin %85.1’nin sütlerini 

arttırmak için bir uygulama yaptığı belirlenirken, annelerin %74’nün yeterli ve dengeli 

beslendiği, en çok suyun, sebzenin- yeşilliğin, çorbanın, kompostonun, meyvenin, 

rezene çayının, Humana Stil Tea’nin, sütlü tatlıların ve bulgur pilavın sütü arttırdığı 

anneler tarafından ifade edilmiştir. Lafçı ve Erdem (2014) tarafından 15-49 yaş grubu 

evli kadınların doğum sonu dönemde anne ve yenidoğan bakımına yönelik yaptıkları 

geleneksel uygulamaları belirlenmek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, lohusa 

kadınlara anne sütünün çok olması için salata, bulgur pilavı, et, helva, ciğer, soğan, 

mercimekli pilav yedirdikleri görülürken, ayrıca sıvı besinlerden, süt, dut suyu, açık 

çay, ayva kompostosu ve pekmez içirdikleri saptanmıştır. Araştırma bulgularından 

elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini 

destekler niteliktedir. 
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Araştırma sonucunda annelerin emzirirken bebeğin pozisyonuna dikkat edip 

etmediğini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%97.3’ünün emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna dikkat ettiği dikkati çekerken, 

annelerin %2.7’sinin ise, emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna dikkat etmediği 

belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%97.3) 

emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna dikkat ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırma kapsamında annelerin emzirme esnasında bebeklerinin pozisyonunda nelere 

dikkat ettikleri konusuna yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin 

%65.8’inin bebeklerini emzirirken kucaklarında yan tutmaya ve burunlarının açık 

olmasına dikkat ettikleri, %16.4’ünün bebeklerini emzirirken bebeklerinin meme 

başını doğru kavramasına, %14.4’ünün bebeklerini emzirirken bebeklerinin rahat 

olmasına, %3.4’ünün ise, bebeklerini emzirirken bebekleriyle göz teması kurmaya 

dikkat ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmanın çalışma 

grubunda yer alan annelerin genel olarak bebeklerini emzirirken onların 

pozisyonlarına dikkat ettikleri söylenilebilir.  

Emzirme esnasında bebeğin memeyi iyi kavraması için ağzını tam olarak 

açması gerekmektedir. Memenin bebeğin burnunu kapatması durumunda parmaklarla 

memeye hafifçe bastırılması ve bu durumun bebeğin meme başını kavramasına engel 

olmamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte annenin bebeği yavaşça 

memeye yaklaştırması ve ağzını meme başına dokundurması gerekmektedir. 

Emzirmenin ilk dönemlerinde annenin göğüs ucunda ağrı olabilmekte, emzirme 

sürecinde bu durumun devam etmesi, bebeğin memeyi doğru kavramadığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Çiçek Tatar, 2009; Gökçay, 2014; İMAEH, 

2016;  Tanır, 2006). Anne, bebeğini emzirmeye hazırlarken, bebeğin yüzü anneyi 

görecek şekilde tutulması gerekmekte, meme başı ile bebeğin dudaklarına dokunarak 

bebeğin ağzını açmasını sağlanmakta ve meme başı ile birlikte areolayı alabildiği 

kadar bebeğe vermesi gerekmektedir. Meme başı ve areolanın alttan tamamı, üstten 

bir kısmı bebeğin ağzında olması gerekmekte, aksi halde meme ucu çatlakları ve 

bebeğin gaz şikâyetleri artabilmektedir (İMAEH, 2016). 

Araştırma sonucunda annelerin meme başı bakımına dikkat edip etmediklerini 

belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %92.7’sinin 

bebeğini emzirirken meme başı bakımına dikkat ettiği görülürken, annelerin 
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%7.3’ünün ise, bebeğini emzirirken meme başı bakımına dikkat etmedikleri 

belirlenmiştir. Annelerin çoğunluğunun (%92.7) bebeğini emzirirken meme başı 

bakımına dikkat ettiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında annelerin meme 

başı bakımı konusunda nelere dikkat ettiklerine yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde, annelerin %28.1’inin meme başını steril bir bezle sildiği, %21.6’sının 

meme başına krem sürdüğü, %20.1’inin meme başını yıkadığı, %12.2’sinin meme 

başını kendi sütüyle temizlediği, %9.4’ünün meme başını zeytinyağ ile sildiği, 

%4.3’ünün meme başını sirkeli su ile sildiği, %3.6’sının meme başını karbonatlı su ile 

sildiği, %0.7’sinin ise, meme başına ayva çekirdeği yağı sürdüğü dikkati çekmektedir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin %28.1’inin meme başı bakımında steril 

bir bez kullandığı görülürken, bu durum üzerinde steril bir bez kullanımının daha kolay 

olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular doğrultusunda, annelerin meme başı bakımı konusunda bir takım 

uygulamalarının olduğu dikkati çekmekte annelerin çoğunluğunun meme başı 

bakımında steril bir bez kullandığı; bunu meme başına krem sürme, yıkama, meme 

başını kendi sütüyle temizleme gibi uygulamaların izlediği belirlenmiştir. Bunun 

yanında annelerin bir kısmının zeytinyağı, sirkeli su, karbonatlı su, ayva çekirdeği yağı 

kullanma gibi doğal yöntemlerden yararlandığı da dikkati çekmektedir.  

Memelerdeki ağrı ve çatlakları önlemek için emzirme öncesinde ve sonrasında 

memenin temizlenmesi gerekmemektedir. Emzirdikten sonra meme uçlarına anne sütü 

sürülüp kuruması için açık bırakılmalıdır, meme ucu iyice kuruduktan sonra bir krem 

sürülmelidir, giyilen iç çamaşırının pamuklu kumaştan olması ve dar olmaması gibi 

faktörler meme ucu çatlak ve ağrılarının önlemesi açısından oldukça önemlidir 

(Eskibozkurt, 2008; Kültürsay vd., 2014; Ünlü, 2017). Meme tıkanıklıklarında 

önlemek için de memeye ılık pansuman yapılmalıdır (Bağ, 2006; Mocan, 2016; Tatar 

Çiçek, 2009). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 

(UNICEF) emziren annenin meme bakımında, meme başının temiz ve kuru 

tutulmasını, meme başında ağrı oluştuğunda ise, anne sütü uygulanmasını 

önermektedir (Vinther, 1997; WHO/UNİCEF, 1993). 

Bostancı (2013) tarafından bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan 

annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi seviyelerinin ve bebeklerini emzirme durumlarının 
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incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin %40 emzirmeye 

başlamadan önce meme temizliğini sütünü sıkıp silerek yaptığını bildirmiştir.  

Araştırma sonucunda anne sütünün bebeğe hangi durumlarda sağılıp verilmesi 

gerektiği konusuna yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin 

%53.3’ünün anne ve bebeğin sağlık sorunlarının olması (bebeğin sarılık olması, erken 

doğması gibi nedenlerle hastanede kalması, annenin sağlık sorunları nedeniyle 

bebeğinden ayrı kalması) durumlarında anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi 

gerektiğini ifade ettikleri belirlenirken, %26.0’ının ise, annenin çalışma durumunda 

anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini ifade ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 

annelerin %16.7’sinin bebeğin memeyi reddetmesi gibi durumlarda anne sütünün 

sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini belirttikleri görülürken, %4.0’ının ise, anne 

sütünün hangi durumlarda sağılıp bebeğe verilmesi gerektiği konusunda herhangi bir 

bilgisi olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, 

annelerin genel olarak anne sütünün bebeğe sağılıp verilmesini gerektiren durumlar 

konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları düşünülmektedir.  

Anne sütü meme tıkanık ise, meme başı çökük ise, bebek memeyi 

reddediyorsa, bebek düşük doğum ağırlığında ve ememiyorsa, bebek hasta ve 

ememiyorsa, anne çalışıyorsa, anne bebeğinden uzaktaysa vb. durumlarda sağılması 

gerekmektedir (Gökçay, 2014; TC Sağlık Bakanlığı, 2015). Bostancı (2013) tarafından 

bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi 

seviyelerinin ve bebeklerini emzirme durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, annelerin %85.3’ü sütün fazla gelme durumunda sütün sağılıp 

saklanabileceğini, %68.7’si ise, bebeğin emmemesi durumunda sütün sağılıp 

saklanabileceğini belirtmişlerdir. 

Araştırma sonucunda annelerin halen emzirme durumlarını belirlemeye 

yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; 0-6 ay arasında bebeği olan annelerin 

%90.0’ının halen daha bebeklerini emzirdikleri, %10.0’ının ise bebeklerini 

emzirmedikleri belirlenmiştir. 7-13 ay arasında bebeği olan annelerin %72.7’sinin 

halen daha bebeklerini emzirdikleri belirlenirken, %27.3’ünün ise bebeklerini 

emzirmedikleri saptanmıştır. 14-20 ay arasında bebeği olan annelerin %82.6’sının 

halen daha bebeklerini emzirdikleri belirlenirken, %17.4’ünün ise bebeklerini 

emzirmedikleri belirlenmiştir. 21-27 ay arasında bebeği olan annelerin %55.7’sinin 
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halen daha bebeklerini emzirdikleri saptanırken, %44.3’ünün ise bebeklerini 

emzirmedikleri belirlenmiştir. Annelerin %70.0’ının bebeklerini halen daha 

emzirdikleri, %30.0’ının ise bebeğini emzirmediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin bebeklerine anne sütü verme düzeylerinin yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  

Emzirmeyi bırakan annelerin bebeklerini kaç aya kadar emzirdiklerine yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin %42.2’sinin bebeklerini 0-6 ay arası 

kadar emzirdikleri görülürken; %46.7’sinin ise 7-13 aylar arasına kadar bebeklerini 

emzirdikleri belirlenmiştir. Annelerin %11.1’inin ise 14-20 ay arası kadar emzirdikleri 

dikkati çekmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

bebeklerini emzirmeyi bırakan annelerin emzirme sürelerinin çoğunlukla 7- 13 aylara 

kadar olduğu belirlenmiştir. Emzirmeyi bırakan annelerin emzirmeyi bırakma 

nedenlerine yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin yarısına 

yakınının (%42.2) sütünün kesilmesi nedeniyle emzirmeyi bıraktıkları bunu sırasıyla; 

bebeğinin emmek istememesi (%31.1), ek gıdaları tüketmesi için emzirmeyi 

bıraktırdıkları (%20.0), annenin işe başlaması (%2.2) nedenlerinin izlediği 

belirlenmiştir. 

Bebeklerin büyüme hızları yaşlarına göre farklılık göstermekte, bebekler 

yaşamlarının ilk yirmi dört ayında daha hızlı gelişim gösterdiklerinden, doğum sonrası 

süreçte ilk altı ay sadece anne sütü ile devamında ise, iki yaşına kadar anne sütü 

yanında ek besinlerle birlikte beslenmesi büyük önem taşımaktadır. Annelerin erken 

zamanda anne sütü vermeyi bırakma nedenleri arasında; emzirmede başarısızlık, 

doğumun şekli, yenidoğanın durumu, meme başı çatlakları, annenin gebe kalması, 

annenin iş hayatına geri dönmesi, annenin sağlık personellerinden eğitim almaması, 

annenin sütünün az olduğunu düşünmesi, annenin ilaç, alkol veya sigara kullanımı, 

uyku, babanın rolü, diyabet, HIV, tüberküloz, meme kanseri gibi hastalıklar ve bebeğin 

emmek istememesi gibi durumlar yer almaktadır (Cangöl ve Şahin, 2014). Tanrıkulu 

(2011) tarafından, 6- 24 ay arası bebeği olan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi 

seviyelerinin, emzirme sürelerinin ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, ilk altı ayda emzik ve biberon kullanımı, sigara 

kullanımı, mama ve ek gıdaya başlama gibi faktörlerin emzirme süresi üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Şencan (2008) tarafından anne sütü ile beslenme süresini 
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etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, çalışan 

annelerin anne sütü verme sürelerinin kısa olduğu saptanmıştır. Ünlü (2017) tarafından 

annelerin anne sütü hakkındaki bilgi ve davranışlarının tespit edilerek yanlış 

uygulamaların belirlenip bu doğrultuda çözüm önerilerinin sunulması amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, sağlık problemi yaşayan annelerin daha çok emzirmeyi 

bıraktığı; bebeğin yaşı ile emzirme durumu arasında anlamlı ilişki olduğu ve 0- 6 aylık 

bebeklerin emzirilme oranlarının, 13- 24 aylık bebeklerden daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Lundberg vd. (2012) tarafından anneler arasında emzirme tutumlarının 

ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, tüm annelerin 

başlangıçta emzirmeyi amaçladıkları ancak bir süre sonra farklı türde bebek 

beslenmelerine başladıkları belirlenirken, bu durum üzerinde, annelerin bebeklerinin 

daha fazla besine ihtiyaç duyduklarına ilişkin inançlarının etkili olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde 

edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini kaç aya kadar emzirmeyi 

düşündüklerini belirlemeye yönelik olarak yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde; annelerin %77.3’ünün bebeklerini 19-25 ay arasına kadar emzirmeyi 

düşündükleri, %20.7’sinin ise 12-18 aya kadar bebeklerini emzirmeyi düşündükleri 

belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %2.0’ının 25 ay ve üstünde emzirmeyi düşündükleri 

saptanmıştır. Annelerin çoğunluğunun 19-25 ay arasına kadar emzirmeyi düşündükleri 

belirlenirken, bu durum üzerinde annelerin anne sütünü verme süreleri ile ilgili yeterli 

bilgiye sahip olduklarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın 

çalışma grubunda yer alan bir kısım annelerin 12-18 aya kadar emzirmeyi istedikleri 

dikkati çekerken bu durum üzerinde annelerin bebeklerinin ek gıdaları tüketmesini 

istemeleri, annenin işe başlama durumu, annenin sağlık durumu ile ilgili nedenlerin 

etkili olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunda çok düşük bir 

kısımda yer alan annelerin de 25 ay ve üzerine kadar bebeklerini emzirmek istedikleri 

görülürken, bu durum üzerinde annelerin anne sütünü bebeklerine daha uzun süre 

vermek istemelerinin etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Dünyada tüm Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler 

Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenme ve 

emzirmenin en az iki yıla kadar uzatılması önerilmektedir (İMAEH, 2016). Atmaca 
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(2008) tarafından 15–49 yaş kadınların anne sütü ile ilgili bilgilerinin ve tutumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, kadınların %12.9’unun anne 

sütünün sıfır– altı ay, %42’sinin 6–12 ay, %41’inin 12–24 ay ve %3’ünün 24 aydan 

fazla verilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmüştür. Kaya (2009), Vaaler vd. (2010) 

ve Bostancı (2013) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, annelerin 

çoğunluğunun genel emzirme süresinin 24 aya kadar olduğu saptanmıştır. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular 

birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda, annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besleme 

sürelerini belirlemeye yönelik olarak yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; 

annelerin %53.4’ünün ilk altı ay bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri 

görülürken, %10.1’inin ilk iki ay bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri 

belirlenmiştir. Benzer şekilde annelerin %10.1’inin ilk dört ay, %8.8’inin ilk üç ay, 

%8.8’inin ilk beş ay, %7.4’ünün ilk bir ay %1.4’ünün ilk sekiz ay bebeklerini sadece 

anne sütü ile besledikleri saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bebeklerin 

yarısından fazlasının ilk altı ay sadece anne sütü ile beslendiği görülürken, ortaya çıkan 

bu durum annelerin ilk altı ay sadece anne sütünün verilmesi konusunda yeterli bilgiye 

sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca araştırmanın çalışma grubunda yer 

alan annelerin bir kısmının (%45.2) bebeklerine sadece anne sütü verme sürelerinin ilk 

altı aydan kısa olduğu saptanırken, ortaya çıkan bu durum üzerinde annenin sütünün 

yetersiz olması, bebeğin yeni besinlere erken alıştırılmasının istenmesi, bebeğin 

memeyi reddetmesi, yakın çevredeki bireylerin bebeğe ek gıdalara vermeleri gibi 

nedenlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Annelerin sadece anne sütü verme 

sürelerinin ilk altı aydan uzun olmasında ise, bebeğin anne sütünden başka besini kabul 

etmemesi, annenin altı aydan fazla sadece anne sütü vermek istemesi gibi nedenlerin 

etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Anne sütü, milyonlarca bebeğin ölümünü önleyen bir besin olup, bebek 

tarafından kolayca sindirilebilir ve bebeği enfeksiyonlardan koruyabilmektedir. 

Ayrıca besleyici, yan etkisi olmayan, hazırlama gerektirmeyen, ekonomik, temiz, bir 

ideal besin olup, ilk altı ay bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bütün bu 

yararlarından dolayı ilk altı ay sadece anne sütünün verilmesi gerekmektedir (Cangöl 

ve Şahin,2014; Çankırılı ve Aydın, 2014; Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu 
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Samur, 2011; Mocan, 2016). Bostancı (2013) tarafından bebek dostu özel bir 

hastanede doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi seviyelerinin ve bebeklerini 

emzirme durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin 

%90’ının bebeklerine ilk altı sadece anne sütü verdikleri saptanırken; Gökduman 

(2009) tarafından sıfır- altı ay arası bebeği olan annelerin, anne sütünü arttırmaya 

yönelik geleneksel uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda ise, annelerin %75’inin bebeklerini ilk altı ay tek başına anne sütüyle 

beslemeyi düşündükleri ancak annelerin %65’inin bunu gerçekleştiremediği 

belirlenmiştir. Duran (2008) tarafından ebe ve hemşirelerin, anne sütü ve emzirme 

konusundaki bilgi ve davranışlarının danışmanlık ettikleri annelerin bebeklerini anne 

sütü ile besleme davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, 47 ebe/hemşireden %53. 2’sinin 6 aydan az sadece anne sütü verdiği, 

annelerin ise, en az altı ay sadece anne sütü verme oranının %40.4 olduğu 

belirlenmiştir. 

Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmanın 

çalışma grubunda yer alan annelerin bir kısmının bebeklerine sadece anne sütü verme 

sürelerinin ilk altı aydan kısa olduğu belirlenmiştir. Tunçel vd. (2006), Kaya (2009) 

ve Vaaler vd. (2010) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, annelerin 

çoğunluğunun bebeklerine sadece anne sütü verme sürelerinin ilk altı aydan kısa 

olduğu belirlenmiştir. Duran (2008) tarafından ebe ve hemşirelerin, anne sütü ve 

emzirme konusundaki bilgi ve davranışlarının danışmanlık ettikleri annelerin 

bebeklerini anne sütü ile besleme davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, 47 ebe/hemşireden %53. 2’sinin 6 aydan az sadece anne 

sütü verdiği, annelerden altı aydan az sadece anne sütü verme oranının %59.9 olduğu 

belirlenirken; Abuidhail vd. (2014) tarafından anne sütüyle beslenme yaygınlığı, 

süresi, uygulamaları ve engellerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

annelerin %53’ünün bebeklerini sadece anne sütüyle beslediklerinde onların 

doymadığını, aç kaldığını ifade ettikleri görülmüştür. Araştırma bulgularından elde 

edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler 

niteliktedir.  

Araştırma sonucunda, annelerin emzik verme durumlarını belirlemeye yönelik 

olarak yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %54.7’sinin bebeğine 
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emzik vermediği görülürken, %45.3’ünün bebeğine emzik verdiği belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda, bebeklerine emzik veren ve vermeyen annelerin 

oranlarının birbirlerine yakın olduğu dikkati çekmektedir. Annelerin emzik verme 

durumlarına ilişkin olarak neden emzik verdiklerini belirlemeye yönelik bulgular 

incelendiğinde, annelerin çoğunluğunun (%29.4) bebeğinin rahat uyuması için, bunu 

sırasıyla (%26.5) bebeğin çenesinin kuvvetlendirip memeyi daha iyi emmesini 

sağlaması için, (%16.2) bebeği sakinleştirmek için, (%14.7) yakın çevredeki kişiler 

tavsiye ettiği için, (%13.2) bebeğin memeyi daha iyi kavraması için emzik verdikleri 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

çoğunluğunun (%29.4) bebeğinin rahat uyuması için emzik vermeyi tercih ettiği 

belirlenmiştir. Annelerin emzik verme durumlarına ilişkin olarak neden emzik 

vermediklerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise; bebeğin 

emziği almaması(%26.8), sağlık personelinin tavsiye etmemesi (%24.4), damak, diş 

ve dudak yapısını bozacağı düşüncesi (%23.2), emziği sonradan bıraktırmanın zor 

olacağı düşüncesi (%13.4), anne tarafından emziğin gerekli görülmemesi (%12.2) 

durumlarının yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin %26.8’inin bebeklerine emzik vermek istedikleri halde 

bebeklerinin emziği almadıkları için vermedikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin 

bebeklerine emzik vermemelerinde sağlık personeli tarafından yapılan 

yönlendirmelerin de etkili olduğu saptanmıştır.  

Emzik kullanımı toplumumuzda derin kültürel temelleri olan çok yaygın bir 

uygulama olup, 0-1 yaş arası bebeklerde emzik kullanılmasının bebeklerin sağlığı 

açısından önemli tehlikeleri bulunmaktadır. Emzik kullanma; bebekte oral motor 

disfonksiyona (işlev bozukluğu), bebeğin anne memesini reddetmesine ve yeterli anne 

sütü alamamasına neden olmakta, anne sütünün yeterli miktarda alınmaması 

durumunda ise, bebek anne sütünün bağırsak mukozasını koruyucu etkisinden 

yararlanamamaktadır. Ayrıca emzik kullanımı bebeğin normal yapması gereken emme 

hareketlerini yapamamasına ve alt çenenin, fonksiyon yetersizliğine bağlı geride 

kalmasına, uzun süre kullanılması ise, ağız yapısı bozukluğuna ve dişlerin erken 

çürümesine neden olabilmektedir. Emziğin uygun koşullarda dezenfekte edilememesi 

ise, bebeğin ishal olmasına neden olabilmektedir (Şahin, 2008; Ünalan, Akgün, 

Çiftçili, Boler ve Akman, 2008; Ünsal, Atlıhan, Özkan, Targan ve Hassoy, 2005; 

Vatandaş Şalk, 2004). Emzik kullanımı anne sütü ile beslenmeyi olumsuz etkilemekte, 
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meme karmaşası yaratmakta ve bebeğin anne sütü ile beslenme süresini kısaltmaktadır 

(Erkan, 2018; Koç, 2014; Kramer vd., 2001; Ünsal vd., 2005) . 

Onbaşı (2009) tarafından doğumdan önce verilen eğitimle anne adaylarının 

anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimin faydalarının 

belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, eğitim grubunda yer alan annelerde emzik 

kullanımının oldukça düşük olduğu, Gözükara (2012) tarafından ebeveynlere birlikte 

verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin emzirme davranışına olan etkisinin 

incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada sonucunda, emzik ve biberon kullanma 

oranı müdahale grubunda yer alan annelerde %12. 9 iken, kontrol grubundaki 

annelerde bu oranın %48. 4 olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında Yeşilçiçek Çalık 

vd. (2017) tarafından annelerin emzirmeye başlama zamanlarını, sürdürmelerini, 

emzirme konusundaki uygulamalarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin %44.9’unun bebeklerine emzik 

verdikleri saptanmıştır. Bostancı (2013) tarafından bebek dostu özel bir hastanede 

doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi seviyelerinin ve bebeklerini emzirme 

durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin 

%24.7’sinin bebeklerine emzik verdikleri saptanmıştır. Benzer şekilde Uğurlu ve 

arkadaşları (2017) tarafından annelerin 0-1 yaş arası bebeklerinde emzik kullanma 

durumlarının ve nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

annelerin %49’nun bebeğinde emzik kullandığı, annelerin %27.8’inin bebeğinin 

uykuya dalması, %33.3‘ünün bebeği ağladığı zaman susması için emzik kullandığı, 

%66.7’sinin emzik kullanımını zararlı bulduğu, %51.8’inin diş gelişimi için zararlı 

bulduğu belirlenmiştir. Bebeğine emzik vermeyen annelerin %32.3’ünün sağlık 

açısından zararlı olduğu için emzik kullanmadıkları saptanmıştır.  

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini sadece anne sütüyle 

beslediklerinde bebeklerine su verme durumlarını belirlemeye yönelik elde edilen 

bulgular incelendiğinde; annelerin %66.7’sinin bebeğini sadece anne sütü ile 

beslerken su verdiği belirlenirken, annelerin %33.3’ünün ise bebeğini sadece anne sütü 

ile beslerken su vermediği saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda annelerin yarısından fazlasının (%66.7) bebeğine sadece anne sütü 

verirken su verdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşünülmektedir. 
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Annelerin bebeklerine su verme nedenlerini belirlemeye yönelik bulgular 

incelendiğinde, annelerin çoğunluğunun (%40.0) sıcak günlerde bebeğin susaması 

nedeniyle su vermeyi tercih ettikleri bunu sırasıyla; yakın çevrenin tavsiyesi (%21.0), 

bebeğin anne sütü yanında mamayı ile beslenmesi (%16.0), sütün ve suyun ayrı 

besinler olduğu (%12.0), suyun sarılığı önleyeceği düşüncesi (%8.0), sağlık 

personelinin yönlendirmesi (%3.0) nedenlerinin izlediği görülmektedir. Annelerin 

bebeklerine su vermeme nedenlerini belirlemeye yönelik bulgular incelendiğinde ise, 

sağlık personelinin tavsiye etmemesi (%68.0) ve anne sütünün su ihtiyacını 

karşılaması (%32.0) nedenleri yer almaktadır.  

Anne sütünde su oranı %87 olup, anne sütü bebeğin ihtiyacı olan besin 

değerine sahip ve içinde yeterli miktarda su bulundurduğu için, tıbben gerekli 

görülmediği takdirde ilk altı ay bebeklere anne sütünden başka su dâhil hiçbir yiyecek 

ve içecek verilmemesi gerekmektedir (Çankırılı ve Aydın, 2014; Gökçay, 2014; 

Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; Mocan, 2016;). 

 Yeşilçiçek Çalık vd. (2017) tarafından annelerin emzirmeye başlama 

zamanları, emzirmeyi sürdürmeleri, emzirme konusundaki uygulamaları ve bunu 

etkileyen faktörlerin belirlemesi amacıyla yapılan araştırmada, annelerin %59.6’sının 

sadece anne sütü verilme sürecinde bebeklerine su verdikleri belirlenmiştir. Akbay 

(2015) tarafından 6-24 ay arası çocuğu olan annelerin emzirme bilgi, uygulama ve 

davranışlarının belirlenmesi ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılan bir araştırma sonucunda, %19.3’nün anne sütü yanında su da verdiği 

gözlenmiştir.  

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken ek olarak 

herhangi bir vitamin/mineral verme durumlarını belirlemeye yönelik elde edilen 

bulgular incelendiğinde; annelerin %72.0’ının bebeğini anne sütü ile beslerken ek 

olarak bir vitamin/mineral verdiği belirlenirken; %28.0’ının bebeğini anne sütü ile 

beslerken ek olarak bir vitamin/mineral vermediği saptanmıştır. Annelerin 

çoğunluğunun (%72.0) bebeğini anne sütü ile beslerken ek olarak vitamin/mineral 

verdiği görülürken, bu konu üzerinde annelerin yeterli bilgiye sahip olmalarının etkisi 

olabileceği düşünülmektedir.  

Annelerin bebeklerini anne sütüyle beslerken ek olarak hangi vitaminleri 

verdiklerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 
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%93.5’inin bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine ek olarak D vitamini ve 

kan ilacı verdikleri belirlenirken, %3.7’sinin bebeklerini anne sütüyle beslerken 

bebeklerine ek olarak Polivit, %2.8’inin bebeklerini anne sütüyle beslerken 

bebeklerine ek olarak balık yağı verdikleri saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%93.5) bebeklerini anne sütüyle 

beslerken bebeklerine ek olarak D vitamini ve kan ilacı verdiği belirlenmiştir. 

Annelerin bebeklerini anne sütüyle beslerken ek olarak vitamin/mineralleri verme 

nedenlerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%90.0’ının sağlık personeli tavsiye ettiği için bebeklerine ek vitamin/mineral olarak 

D vitamini ve kan ilacını verdiği dikkati çekerken, annelerin bir kısmının da bebeğinin 

kemik gelişimi için önemli olması nedeniyle bebeklerine ek vitamin/mineral olarak D 

vitamini ve kan ilacını verdiği saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda sağlık 

personelinin D vitamini ve kan ilacı kullanımında anneler üzerinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anne sütündeki vitaminler bebek için yeterli olup, ancak D ve K vitaminleri 

yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden D vitamini takviyesi bebek 15- 20 günlükken 

başlanarak bir yaşına kadar yapılması gerekmekte; eğer bebek yeterince güneş 

ışınlarından faydalanırsa D vitamini takviyesine gerek duyulmamaktadır (Giray, 2004; 

Gür, 2007; Karaaağaoğlu ve Samur, 2011; Kültürsay vd., 2014; Mocan, 2016). Sağlık 

Bakanlığı demir eksikliği anemisini önleme ile ilgili olarak; doğumdan sonraki ilk 4–

6 ay anne sütünün yeterli olduğunu, 4 aydan sonra ise demir destek tedavisi verilmesini 

önermekte olup, miadında doğan bebeklere 4 aydan sonra, 1 mg/kg/gün dozunda; 

prematüre ve 2500 g altında doğan bebeklere 2 aydan sonra 2 mg/kg/gün dozunda 

elementer demir içeren damlalara başlanarak, 1 yaşına kadar demir profilaksisine 

devam edilmesini önermektedir (Suvak,2015). 

Beşbenli vd. (2013) tarafından İstanbul’da yaşayan ve üç farklı sosyoekonomik 

grupta yer alan annelerin anne sütü ve ek besinlerle ilgili bilgi ve uygulamalarının 

araştırılması amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin önemli bir kısmının 

(%82.9) çocuklara D vitamini desteği yapılması gerektiğini, %69’unun ise, bunun 

doğumdan sonraki ilk ay içinde olması gerektiğini belirttiği saptanmıştır. Ayrıca 

annelerin %81.8’inin çocuklarına dördüncü aydan sonra demir ilacı vermeye başladığı 

gözlenmiştir. Şolt Kırca ve Dolgun (2018) tarafından gebelerin kendileri ve doğum 
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sonrasında bebekleri için D vitamini kullanım farkındalığını belirlemek amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, annelerin tamamının doğum sonrasında bebeklerine D 

vitamini verdiği, annelerin %46.5’i 12. ayın sonuna kadar çocuklarına D vitamini 

verilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen 

sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler 

niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin ek gıdaya/ tamamlayıcı beslenmeye kaçıncı 

ayda başladıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%66.0’ının anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye altıncı ay ve 

sonrasında başladığı görülürken, annelerin %14.7’sinin anne sütü dışında bebeğine 

herhangi bir besin vermeye 4.ay başladığı saptanmıştır. Ayrıca annelerin %10.0’ının 

anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye beşinci ayda, %6.6’sının 

üçüncü ayda, %2.0’ının ikinci ayda başladığı belirlenmiştir. Annelerin yarısından 

fazlasının (%66.0) anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye altıncı ay 

ve sonrasında başladığı görülürken, bunun nedeni annelerin tamamlayıcı beslenme/ ek 

gıda zamanı konusunda yeterli bilgiye sahip olması şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmanın çalışma grubunda yer alan bir kısım annenin (%34.1) altıncı aydan önce 

tamamlayıcı beslenmeye/ek gıdaya başladığı belirlenirken bu durum üzerinde, 

annelerin tamamlayıcı beslenmeye/ek gıdaya erken alıştırmak istemelerinin, annelerin 

sütünün yetersiz olduğunu ve bebeklerinin aç olduklarını düşünmelerinin, yakın 

çevrenin bebeklerine başka besin vermek istemelerinin, annenin işe başlamasının, 

annenin ilaç kullanmaya başlamasının, annelerin altıncı ayda tamamlayıcı 

beslenmeye/ek gıdaya başlayacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarının 

etkisi olabileceği düşünülmektedir.  

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 

(ESPGHAN) ilk altı ay tek başına anne sütü verilmesinin istenen bir hedef olduğu 

belirlenirken, tamamlayıcı besinlere/ ek gıdalara 17. haftadan önce ve 26. haftadan 

sonra başlanmaması gerektiğine dikkati çekmektedir (Agostoni vd., 2008; Schiess vd., 

2010). Giderek hareket yeteneği artan ve büyüyen süt çocuğunun enerji ve besin öğesi 

ihtiyacını anne sütü tek başına karşılayamamakta, bu yüzden altıncı aydan itibaren 

bebeğe uygun yiyecek ve içecekler verilerek büyümesini desteklenmesi gerekmektedir 

(Çankırılı ve Aydın, 2014; Gökçay, 2014; Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 2011; 
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Mocan, 2016). Bebeğin, sadece anne sütüyle artan enerji ihtiyacının karşılanamaması, 

doğumda sağlanan demir ve çinko depolarının tükenmesi, çeşitli tat ve kıvamların 

bebekte ısırma ve çiğneme becerisini arttırması, çiğneme becerisinin ağız ve dil 

koordinasyonunu arttırması, geç başlamanın besinlerin reddedilmesine sebebiyet 

vermesi gibi durumlar tamamlayıcı besinlere altıncı ayda başlanmasının nedenleri 

arasında yer almaktadır (Aktaç, 2012). 

Alan yazında yapılan araştırmalar sonucunda (Atmaca, 2008; Yetim, Yetim ve 

Devecioğlu, 2015) annelerin çoğunluğunun tamamlayıcı beslenmeye altıncı ayda 

başladığı saptanmıştır. Gümüştakım vd. (2017) tarafından 0- 24 ay arası bebeği olan 

annelerin bebek beslenmesi hakkında bilgi seviyelerinin ölçülmesi ve bu yaş 

grubundaki bebeklerin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, tamamlayıcı besine altıncı aydan sonra başlama oranının da 

%51. 2 olduğu, altı aydan önce başlama oranının da % 25. 6 olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde 

edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir.  

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de araştırmanın çalışma 

grubunda yer alan annelerden bir kısmının (%36.1) altıncı aydan önce tamamlayıcı 

beslenmeye/ek gıdaya başlaması durumudur. Tamamlayıcı besinler erken 

verildiğinde, bu besinler anne sütünün yerini alıp, bebeğin daha az emmesine, annenin 

daha az süt üretmesine, anne sütü verme süresinin kısalmasına, bunun sonucunda da 

bebeğin besinsel gereksinimleri yeterince karşılanmamış olmaktadır (Köksal ve Özel 

Gökmen, 2008; WHO, 2011). Tamamlayıcı besinlere erken başlanıldığında, anne 

sütündeki koruyucu etmenler daha az alınmakta, bu yüzden de bebeklerde hastalık 

görülme oranı ve bu hastalıklara bağlı ölüm riskinin artmış olduğu görülmektedir 

(Köksal ve Özel Gökmen, 2008).Tamamlayıcı besinlere erken başlamak uygun 

olmadığı gibi geç başlamakta bebek için büyümede durma veya yavaşlama, 

malnütrisyon gibi çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir (Elmacıoğlu, 2008). 

Araştırma sonucunda annelerin anne sütü dışında başka besin verme 

nedenlerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%38.6’sının sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle anne sütü dışında besin verdiği 

görülürken, %36.7’sinin ise, ek gıda zamanı gelmesi nedeniyle verdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca annelerin %12.7’sinin bebeğin farklı tatlara alışması, %0.7’sinin annenin işe 



 

 

181 

başlaması, %5.3’ünün sağlık personeli tavsiyesi, %2.0’ının bebeğin memeyi bırakması 

nedenlerinden dolayı anne sütü dışında besin verdikleri saptanmıştır. Annelerin 

%4.0’ının ise, henüz başka besin vermeye başlamadıkları gözlenmiştir. Annelerin 

%38.6’sının anne sütü dışında başka besin verme nedeninin anne sütünün yetersiz 

gelmesi olduğu görülmektedir.  

İlk altı ay anne sütü bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılayacak 

durumda olup; altıncı aydan itibaren anne sütü bazı besin öğeleri (protein, A ve D 

vitamini vb.) bakımından yetersiz kalmakta bu nedenle de tamamlayıcı besinlere 

gereksinim duyulmaktadır (Westcott, 2000). Bazı anneler bebeklerinin farklı tatlara 

alışması amacıyla; bunun yanında bazı anneler ise, bebeklerinin gece sık uyanmalarını 

aç kaldıklarına bağlayarak anne sütünün yetmediği düşüncesi ile ek gıdaya erken 

başlayabilmekte ancak anne sütünün bebek için yeterliliği bebeğin kilo ve boy gelişimi 

takip edilerek anlaşılmaktadır (Devecioğlu ve Gökçay, 2012). 

Önay Derin ve Erdoğan (2018) tarafından 0-24 ay arasında bebekleri olan 

annelerin, bebeklerini emzirme uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, annelerin %31.7’sinin sütü yetmediği için, %20,1’inin tamamlayıcı 

besinin gerekli olduğunu düşündüğü için, annelerin %16.3’ünün ise sütü kesildiği için 

tamamlayıcı besine başladığı belirlenmiştir. Ata Yüzügüllü (2017) ve Gözükara 

(2012) tarafından yapılan araştırmalar soncunda, annelerin çoğunluğunun altı aydan 

önce tamamlayıcı besine geçiş nedeni en fazla sütün yetersizliği olduğu saptanmıştır. 

Yılmazbaş vd. (2015) tarafından annelerin tamamlayıcı besinlere ne zaman, hangi 

nedenlerle ve besinlerle başladıklarını belirlemek, ayrıca biberon mamaları ve formül 

sütleri hakkında ne düşündüklerini saptamak amacıyla yapılan araştırma sonucunda, 

tamamlayıcı besinlere erken başlama nedenleri arasında annenin sütünün yetmediğini, 

bebeğinin doymadığını düşünmesi, bebeğin memeyi istememesi ve bebeğin yeni 

tatlara alışması olduğu görülmüştür. Şahan (2008) tarafından bebeklerin sadece anne 

sütüyle beslenme durumlarının, tamamlayıcı besinlere başlama zamanlarının, 

annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, geniş aile yapısının, babanın eğitim düzeyinin, 

emzirme kararının erken zamanda verilmesinin ve doğumdan sonra bebeğe anne sütü 

dışında başka besinin verilmesinin tamamlayıcı besine başlama zamanıyla ilişkili 

olduğu saptanmıştır. Dalgıç, Hızel ve Köse (1998) tarafından 15-49 yaş grubu, evli ve 
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doğurgan çağdaki kadınların anne sütü ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını 

incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin %56.6’sının bebeğinin 

doymadığını düşündüğü için ek gıdaya başladığı görülürken, annelerin %14.6’sının 

sütünün az geldiği düşüncesiyle ek gıdaya başladığı belirlenmiştir. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular 

birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine verdikleri tamamlayıcı besinlerden 

ilk beş besine yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, anneler tarafından en çok 

birinci tercih edilen besinlerin çorba ve yoğurt (225P) olduğu belirlenirken, bu 

besinlerden sonra en çok birinci tercih edilen besinin meyve püresi (110P) olduğu 

belirlenmiştir. İkinci en çok tercih edilen besinin yoğurt (204P) olduğu görülürken, 

bunu sırasıyla meyve püresi (124P), çorba (120P), yumurta sarısı (44P) gibi besinlerin 

takip ettiği belirlenmiştir. En çok üçünü tercih edilen besinin çorba (120P) olduğu 

dikkati çekerken, bunu sırasıyla meyve püresi (90P), yoğurt (78P) gibi besinlerin takip 

ettiği görülmüştür. Dördüncü tercih olarak en fazla tercih edilen besinin yumurta sarısı 

(72P) olduğu belirlenirken, bu besinden sonra dördüncü tercih olarak en çok peynir 

(54P) ve meyve püresi (54P) olduğu, beşinci tercih olarak en çok tercih edilen besinin 

yumurta sarısı (35P) olduğu görülürken, bunu sırasıyla peynir (22P) ve meyve püresi 

(16P) gibi besinlerin takip ettiği gözlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

tamamlayıcı besinlerden en çok tercih edilen besinlerin yoğurt (530P), çorba (470P), 

meyve püresi (394P), yumurta sarısı (235P) ve peynir (131P) olduğu belirlenirken, en 

az tercih edilen tamamlayıcı besinlerin pilav, pekmez, haşlanmış et, kefir, pirinç unu 

maması olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmanın çalışma grubunda yer 

alan annelerin genel olarak tamamlayıcı besinlerden bebeklerine en çok vermeyi tercih 

ettikleri besinlerin yoğurt, çorba ve meyve püresini olduğu görülürken, bunu sırasıyla 

yumurta sarısı, peynir gibi besinlerin takip ettiği dikkati çekmiştir. Ayrıca annelerin 

pilav, pekmez, haşlanmış et, kefir, pirinç unu maması gibi tamamlayıcı besinleri en az 

tercih ettikleri besinler arasında yer aldığı belirlenmiştir. 

Tamamlayıcı besinlerin belirli bir düzen içerisinde başlanması önemli olup, az 

pişmiş yumurta, çiğ yumurtadan yapılmış mayonez gibi yiyecekler, hazır pişmiş tavuk, 

pastörize sütten yapılmamış peynir, midye gibi kabuklu deniz ürünleri, acılı ve 

baharatlı yiyecekler, hazır çorbalar ve muhallebiler, karbonatlı içecekler ve katkı 
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maddeleri içeren her türlü yiyecek ve içecek, bebek ve süt çocukluğu döneminde 

önerilmeyen besinler arasında yer almaktadır (Gökçay, 2014; PAHO, 2002). Elma 

ve/veya şeftali püresi, yoğurt, sebze püresi ilk başlanacak tamamlayıcı besinler olup, 

alerji yapma riski olan turunçgiller, yumurta, ekmek, balık ve et ilk verilecek besinler 

arasında yer almamaktadır. Sebze püresi başlangıçta havuç, patates, pirinç ve yağ 

eklenerek hazırlanıp, zaman içinde maydanoz, kabak, ıspanak, kereviz, karnabahar 

gibi sebzeler eklenebilmektedir. Pırasa ve taze fasulye gibi sebzeler, püre haline 

getirilmesi zor olduğu için erken dönemde sebze püresinde kullanılmamaktadır. 

Bekletilme süresine bağlı olarak sebzelerde vitamin kaybı olduğu için sebze püresinin 

günlük hazırlanması ve tüketilmesi gerekmektedir. 6- 12 ay arasında bebeklerin demir 

gereksinimi arttığı için, demirden zengin ve biyoyararlılığı yüksek besinler sırasıyla 

karaciğer, kırmızı et, tavuk etinin beyaz olmayan kısımları ile demirden 

zenginleştirilmiş tahıllı bebek mamaları verilmesi önerilmektedir. Yumurta sarısı, 

kuru baklagiller demirden zengin ancak emilimi düşük olan besinlerden olup, bu 

besinlerin demirinden tam yararlanabilmek için, C vitamininden zengin domates, 

turunçgiller, sivri biber gibi besinlerle tüketilmesi gerekmektedir (Aktaç, 2012; 

Kleinman, 2003).  

Yetim vd. (2015) tarafından 20-36 ay arası çocuğu olan ve hastaneye başvuran 

annelerin bebeklerinin beslenmesi konusundaki uygulamalarını, düşünce ve 

deneyimlerini incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, ilk tercih edilen 

tamamlayıcı besin birinci sırada ev yapımı yoğurt (%67), ikinci sırada hazır meyveli 

yoğurt (%47) olduğu görülürken, sebze ve meyve püresinin ilk tercih edilen 

tamamlayıcı besinler arasında yer almadığı belirlenmiştir. Schwartz vd. (2011) 

tarafından tamamlayıcı beslenmenin ilk aylarında yeni yiyeceklerin kabul edilmesinde 

tat faktörünün etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, tuzlu 

besinlerin düz besinlere göre daha kabul gördüğü belirlenirken, tatlı besinlere karşı da 

pozitif kabul olduğu görülmüştür. Monterrosa vd. (2012) tarafından annelerin 

tamamlayıcı beslenme davranışlarını belirleyici ve yorumlayıcı bir örnek çerçeve 

geliştirmek amacıyla yapılan bir araştırma sonucunda, annelerin çocuklarını sıvı, yarı 

sıvı ve meyvelerle beslediği, ancak sebze, etler ve baklagilleri az verdikleri 

saptanmıştır. Aktaç (2012) tarafından 9 ay 1 yaş arasında bebeklerde ek gıda 

uygulamalarını ve bebek ve annelerle ilgili bu uygulamaları etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, ilk başlanan ek besinlerden sebze 
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püresinin %24, çorbanın %21, meyve püresinin %20 ve muhallebinin %12 oranlarda 

olduğu görülmüştür. Schwartz vd. (2013) tarafından anneler arasında sebze tanıtımı da 

dâhil olmak üzere tamamlayıcı beslenme tutumlarını ve deneyimlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan araştırma sonucunda, genellikle annelerin sebze ya da meyve ile 

başladığı saptanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür 

taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinlerde/ek gıdalarda alerjik 

reaksiyonlara karşı aldıkları tedbirleri belirlemeye yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde, annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara 

karşı alerji yapan besini bir daha vermeyerek önlem aldığı görülürken, annelerin 

%21.3’ünün ise, bebeğindeki tepkimeleri gözlemleyerek önlem aldığı belirlenmiştir. 

Ayrıca annelerin %7.3’ünün yeni besinde üç gün kuralını uygulayarak, %3.3’ünün 

alerji ilacı vererek alerjik reaksiyonlara karşı önlemler aldıkları saptanmıştır. 

Annelerin %34’ünün ise, tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara karşı hiçbir 

tedbir almadığı belirlenmiştir. Annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde alerjik 

reaksiyonlara karşı bebeklerine alerji yapan besini vermediği görülürken, benzer 

şekilde annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara karşı hiçbir 

önlem almadığı gözlenmiştir.  

Schwartz vd. (2011) tarafından tamamlayıcı beslenmenin ilk aylarında yeni 

yiyeceklerin kabul edilmesinde tat faktörünün etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, ilk kez anne olanların yiyeceklere karşı alerjik tepkimeleri daha 

az fark ettikleri ama tecrübeli annelerin bu konuda daha temkinli oldukları saptanırken, 

annelerin bazı gereksiz gıdaları (işlenmiş etler, cips, meyve suları vb.) çocuklarında 

kısıtladıkları gözlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile literatür 

taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinleri/ek gıdaları bebeklerine 

nasıl verdiklerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin 

%56.0’ının tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları kaşık kullanarak verdiği görülürken, 

annelerin %23.3’ünün ise, tamamlayıcı besinleri kaşık, bardak, biberonun üçünü 

birlikte kullanarak verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %8.7’sinin tamamlayıcı 

besinleri/ ek gıdaları biberonla, %8.0’ının tamamlayıcı besinleri bardakla verdiği 

belirlenmiştir. Annelerin %4.0’ının henüz ek gıdaya başlamadığı belirlenmiştir. 
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Annelerin yarıdan fazlasının (%56.0) tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları bebeklerine 

kaşıkla verdikleri belirlenmiş olup, annelerin bu konuda yeterli bilgiye sahip oldukları 

düşünülmektedir. 

Bebeği kaşıkla yemeye ve bardak kullanmaya alıştırmak açısından 

tamamlayıcı besinler/ ek gıdalar kaşık ya da bardakla bebeğe verilmeli ve asla biberon 

verilmemesi gerekmektedir (Çankırılı ve Aydın, 2014; Ilgaz, 2009; Mocan, 2016).  

Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları nasıl 

hazırladıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, annelerin 

%38.0’ının tamamlayıcı besinleri blender kullanarak hazırladığı görülürken, 

%23.3’ünün tamamlayıcı besinleri cam rende kullanarak hazırladığı belirlenmiştir. 

Annelerin %16.7’sinin tamamlayıcı besinleri çatalla ezerek, %14.0’ının tamamlayıcı 

besinleri metal rende kullanarak, annelerin %4.0’ının tamamlayıcı besinleri haşlanmış 

parmak besin olarak hazırladıkları saptanmıştır. Ayrıca annelerin %4’ünün henüz ek 

gıdaya başlamadığı belirlenmiştir. Annelerin %38.0’ının tamamlayıcı besinleri 

blender kullanarak hazırladığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda annelerin 

çoğunluğunun tamamlayıcı besinleri hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip 

oldukları düşünülmektedir. 

Bebekler altıncı başında püre haline getirilmiş veya yarı katı besinleri 

tüketebilmektedir (Çankırılı ve Aydın, 2014; PAHO, 2002). 12. ayda bebeklerin çoğu 

ailenin diğer fertlerinin yediği yiyecekleri yiyebilmekte, dört yaşına kadar çiğ havuç, 

üzüm, sosis, kuru üzüm, patlamış mısır, fındık, yuvarlak şeker gibi şekil ve kıvamı 

nedeniyle boğulmalara sebebiyet verebilecek besinlerden uzak durulması 

gerekmektedir. Yarı katı ve püre besinler çenenin yukarı aşağı hareketi ile ağız 

içindeki besinleri ezme ve dişlerin çıkmasına kadar ilk ihtiyaç duyulan besinler 

arasında yer almaktadır. Verilen besinlerin uygun kıvamda olmaması bebeğin yeterli 

miktarda yememesine veya yemek süresinin çok uzamasına neden olmaktadır. Pütürlü 

besinlere 10. ay ve sonrasında başlanılmaması, bebekte ileriki zamanlarda beslenme 

problemlerinin oluşma riskini arttırmaktadır (Kleinman, 2003; PAHO, 2002; Schiess 

vd., 2010). 

Monterrosa vd. (2012) tarafından annelerin tamamlayıcı beslenme 

davranışlarını belirleyici ve yorumlayıcı bir örnek çerçeve geliştirmek amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, annelerin çocuklarına sıvı, yarı sıvı ve meyvelerle 
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beslediği, ancak sebze, etler ve baklagilleri az verdikleri saptanmıştır. Schwartz vd. 

(2013) tarafından Fransız anneler arasında sebze tanıtımı da dâhil olmak üzere 

tamamlayıcı beslenme tutumlarını ve deneyimlerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda, anneler püreden topaklara geçişte sebze dokusunun boğulma 

tehlikesinden dolayı önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu yüzden aşama aşama 

geçilmesi gerektiğini vurguladıkları görülmüştür.  

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine tamamlayıcı besinleri/ekgıdaları 

verme sıklıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise, 

annelerin %64.7’sinin tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları üç ana öğünde verdikleri 

belirlenirken, %18.7’sinin tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları sabah ve akşam 

öğünlerinde verdiği belirlenmiştir. Annelerin %11.3’ünün tamamlayıcı besinleri/ 

ekgıdaları günde 5-6 kez, %1.3’ünün tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları günde bir kez 

verdiği saptanmıştır. Ayrıca annelerin %4.0’ının henüz tamamlayıcı beslenmeye/ ek 

gıdaya başlamadığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin yarısından fazlasının (%64.7) tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları gün 

içerisinde üç ana öğünde verdikleri belirlenmiştir.  

 Uygun beslenme sayısı, tamamlayıcı besinin enerji yoğunluğuna ve her 

beslenmede tüketilen miktara göre belirlenmektedir. Anne sütü alan bebekler için 

uygun öğün sayıları 6-8. ayda 2-3 kez, 9-11. ayda 3-4 kez ve 12-24. ayda 3-4 kez 

bunlara ek besleyici 1-2 ara öğün olup, anne sütü almayan bebekler 6-23. ayda en az 

4 kez tamamlayıcı besinlerle beslenmesi gerekmektedir. Besinin enerji içeriği düşük, 

öğünde yenilen miktar az veya bebek anne sütü almıyorsa bebeğin daha çok öğünlere 

ihtiyacı olmaktadır. Tamamlayıcı besinin miktarı az ve bebeği doyurmadığı için ayrıca 

verilen besinin sindirilmesine anne sütü yardımcı olduğu için başlangıçta tamamlayıcı 

besinler verildikten sonra bebeğin emzirilmesi gerekmektedir (Gökçay, 2014; Köksal 

ve Özel Gökmen, 2008; PAHO, 2002; WHO, 2008). 

Schwartz vd. (2013) tarafından anneler arasında sebze tanıtımı da dâhil olmak 

üzere tamamlayıcı beslenme tutumlarını ve deneyimlerinin incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırma sonucunda, anneler için önemli bir konunun günde dört ana yemeğe 

(yani kahvaltı, öğle yemeği, öğlen atıştırmalıkları ve akşam yemeği) nasıl geçecekleri 

olduğu görülürken, yemekler için düzenli bir program oluşturmanın anneler için çok 

önemli olduğu belirtilmiştir. 
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Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı beslenmeye/ ekgıdaya 

geçtiklerinde anne sütü verme durumlarında nasıl bir değişiklik olduğunu belirlemeye 

yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, annelerin %52.0’ı ek gıdaya geçtiğinde 

anne sütü verme sıklığında bir azalma olduğunu belirtirken, annelerin %35.3’ü ek 

gıdaya geçtiğinde anne sütü verme sıklığında hiçbir değişiklik olmadığını ifade 

etmiştir. Annelerin %6.7’si ek gıdaya geçmeden önce zaten anne sütünü vermeyi 

bıraktığını belirtirken, annelerin %2.0’ı ek gıdaya geçtiğinde anne sütü verme 

sıklığının arttığını ifade etmiştir. Annelerin %4.0’ı de henüz ek gıdaya geçmediğini 

belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin yarısından 

fazlasının (%52.0) ek gıdaya geçtiğinde anne sütü verme sıklığının azaldığı 

görülmektedir.  

Akbaş (2015) tarafından bebeklerin emzirme süresini etkileyen faktörleri ve 

erken ek gıdaya başlamanın anne sütüyle beslenme üzerine etkisini saptamak, 

değerlendirmek amacıyla araştırma sonucunda, ek gıdaya başlandıktan sonra; 

annelerin %54.6’sının emzirme sıklığında ve %46.3’ünün anne sütünde azalma olduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine ilk bir yılda vermedikleri besin 

olup olmadığını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin 

%75.3’ü ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olduğunu ifade ederken, annelerin 

%24.7’si ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin çoğunluğunun (%75.3) ilk 

bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olduğu görülmektedir. Annelerin bebeklerine 

ilk bir yıl içinde hangi besinleri vermediklerine ilişkin bulgular incelendiğinde ise, 

annelerin %29.2’si ilk bir yıl içinde bebeğine bal vermediğini ifade ederken, annelerin 

%21.2’si ilk bir yıl içinde bebeğine katı gıda vermediğini belirtmiştir. İlk bir yıl içinde 

annelerin %13.4’ü diğer yiyecekleri, annelerin %12.3’ü yumurta beyazını, annelerin 

%9.7’si inek sütünü, annelerin %7.1’i çileği, annelerin %7.1’i domatesi vermediğini 

ifade etmiştir. Anneler diğer yiyeceklerden balık, patlıcan, portakal, gazlı içecek, 

çikolata gibi besinleri vermediğini belirtmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin %29.2’sinin ilk bir yıl içinde bebeğine bal vermediği görülmektedir. 

Annelerin ilk bir yıl içinde vermedikleri besinlerin nedenlerine ilişkin bulgular 

incelendiğinde, annelerin %53.1’i alerji yapacağı için bu besinleri ilk bir yıl içinde 
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vermediğini belirtirken, annelerin %28.3’ü sağlık personelinin tavsiyesinden dolayı ilk 

bir yıl içinde bu besinleri vermediklerini ifade etmiştir. Annelerin %13.3’ü boğazına 

duracağı için, annelerin %5.3’ü zararlı olacağı için ilk bir yıl bu besinleri bebeğine 

vermediğini ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

yarısından fazlasının (%53.1) ilk bir yıl içinde bu besinleri alerji yapacağı için 

vermediği görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin 

daha çok bal verme konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları düşünülürken, yumurta 

beyazı, inek sütü, domates ve çilek gibi besinleri verilmemesi konusunda annelerin 

çok azının yeterli bilgiye sahip oldukları düşünülmektedir. 

Çay, bitkisel çay, şeker, bal, bakla ve inek sütü ilk bir yıl içinde verilmesi 

önerilmeyen besinler arasında yer almaktadır. Çay içeriğinde tanin olması, demir ve 

diğer mineralleri bağlayıcı özelliğinden dolayı demir eksikliğine, içine eklenen şeker 

ise iştahsızlığa ve diş çürümelerine neden olup, süt çocukları ve küçük çocuklara 

önerilmemektedir. Bitki çaylarının da demir emilimi azaltıcı etkisi olduğu için bir 

yaşından önce verilmesi önerilmemektedir. Şeker vücuda enerji sağlar, başka bir besin 

değeri bulunmamaktadır. Boş enerji kaynağı olduğu için bebek beslenmesinde şeker 

yerine pekmez veya süt şekeri laktozun kullanılması önerilmektedir. Ayrıca 

çocuklarda şekerin fazla tüketilmesi iştahsızlığa ve diş çürüklerine, ileriye dönük hatalı 

beslenme davranışlarının gelişmesine ve dolayısıyla şişmanlığa neden olmaktadır. 

Ayrıca favizme (bakla zehirlenmesi) neden olabileceği düşünüldüğünden süt 

çocukluğu döneminde bakla önerilmemektedir. Taze inek sütü büyümekte ve 

gelişmekte olan çocuklar için önemli bir besin kaynağı olup, ancak altıncı aydan önce 

sindirim sisteminde mikro düzeyde kanamalara yol açması, düşük demir içeriğine, 

yüksek protein ve sodyum içeriğine sahip olması (anne sütüne göre 2- 3 kat daha 

fazla), anne sütünün yerini alamaması gibi özellikleri nedeniyle yaşamın ilk bir yılı 

inek sütü verilmesi uygun görülmemektedir. Ancak anne sütü alma imkânı olmayan 

ve hazır mama alamayan çocuklarda süt (UHT, pastörize) 8-9. aylardan sonra karışık 

beslenme içerisinde kullanılabilmektedir (Köksal ve Özel, 2008) 
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ALTINCI BÖLÜM 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmalarda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmektedir. 

6.1. SONUÇ 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, annelerin doğumdan 

sonra bebeklerine verdikleri ilk besine ilişkin olarak, ilkokul mezunu annelerin 

%50.0’ının, ortaokul mezunu annelerin %73.7’sinin, lise mezunu annelerin 

%51.4’ünün, önlisans ve lisans mezunu annelerin ise %72.1’inin doğumdan sonra 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri belirlenmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunda yer alan annelerin toplamda ise, %62.7’sinin doğumdan sonra 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü verdikleri saptanmıştır. Bunun yanında lise 

mezunu annelerin %40.5’inin doğumdan sonra ilk besin olarak bebeklerine formül 

mama verdikleri, ilkokul mezunu annelerin ise %34.4’ünün, doğumdan sonra 

bebeklerine ilk besin olarak diğer olarak nitelendirilen şekerli su, zemzem, hurma, 

yoğurt gibi besinleri verdikleri belirlenmiştir. Annelerin doğumdan sonra 

bebeklerine verdikleri ilk besini verme nedenlerine yönelik bulgular 

incelendiğinde ise, annelerin %32.9’unun sağlıklı besin olması nedeniyle 

bebeklerine ilk besin olarak anne sütü vermeyi tercih ettikleri dikkati çekerken, 

bunu sırasıyla; sağlık personelinin yönlendirmesi (%16.0), sarılığı önlemesi 

(%11.7), sütün gelmesi (%11.7), bebek beslenmesinde önemli olması (%18.1), 

sütün artması (%4.3), hastalıklara karşı bağışıklık sağlaması (%3.2) ve mamalara 

güvenilmemesi (%2.1) nedenlerinin izlediği görülmektedir. Annelerin doğumdan 

sonra bebeklerine ilk besin olarak formül mama verme nedenlerine yönelik 

bulgular incelendiğinde ise, annenin sütünün gelmemesi (%90.9), bebeğinin yoğun 

bakımda olması (%6.1) ve bebeğin memeyi almaması(%3.0) nedenleri dikkati 

çekmektedir. Annelerin doğumdan sonra bebeklerine ilk besin olarak şekerli su, 

zemzem, hurma, yoğurt gibi besinleri verme nedenleri arasında ise, yakın çevre 

önerisi (%52.2), dini açıdan önemli olması(%39.1), hazmı kolay bir besin 

olması(%8.7) nedenleri gelmektedir.  
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 Araştırma sonucunda annelerin doğumdan ne kadar süre sonra bebeklerini 

emzirdikleri sorusuna yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%28.0’ının bebeklerini doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirdikleri 

görülürken, %26.0’ının ise, bebeklerini doğumdan sonraki ilk 1-2 saat içinde 

emzirdikleri saptanmıştır. Ayrıca annelerin %23.3’ünün ilk 30 dakika ile bir saat 

arasında bebeklerini emzirdikleri görülürken, %22.7’sinin ise iki saat ve 

sonrasında bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini emzirme sıklığını belirlemeye yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %47.3’ünün bebeklerini istedikçe 

(ağladıkça) emzirdikleri, annelerin %18.7’sinin bebeklerini bir saat altı aralıklarla 

emzirdikleri, benzer şekilde annelerin %18.7’sinin bebeklerini 1-2 saat arayla 

emzirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %10.7’sinin bebeklerini 3-4 saat ara 

ile emzirdikleri dikkati çekerken, annelerin %4.7’sinin ise, bebeklerini 5-6 saat ara 

ile emzirdikleri saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda annelerin sütlerinin yeterli olup olmadığını belirlemeye 

yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; araştırmanın çalışma grubunda yer 

alan annelerin %68.0’ının sütünü yeterli olarak algıladıkları belirlenirken, 

%32.0’ının ise sütünü yeterli olmadığını ifade ettiği saptanmıştır. Sütünün yeterli 

olmadığını ifade eden annelerin sütünün yeterli olmamasının nedenlerine yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde ise; annelerin sırasıyla bebeğinin az emmesi 

(%35.4), annenin doğru beslenmemesi (%29.2), genetik faktörler (%16.7), annenin 

stresli olması (%10.4), annenin uykusuz ve yorgun olması (%8.3) gibi nedenlerden 

dolayı sütünün yetersiz olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin sütünün yeterli olup olmadığını anlamalarını 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%30.0’ının sütünün yeterli olmasını memeden sonra bebeğin ağlama durumu ile 

anladığı görülürken, annelerin %24.6’sının bebeğin memeden sonra uyuma 

durumu ile %16.7’sinin bebeğin fiziksel gelişim durumu ile, %16.0’ının annenin 

sütünün çok olması durumu ile, %8.0’ının ise bebeğin memeden sonra kusma 

durumu ile, %4.7’sinin bebeğin bezinin dolu olması durumu ile anladığı dikkati 

çekmektedir.  

 Araştırma sonucunda anne sütünün arttırılması için annelerin yaptıkları 

uygulamaları belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde; 
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annelerin %36.7’sinin sütünün artması için su içtiği görülürken bunu sırasıyla; 

bitkisel çay kullanımı (%20.0), diğer yiyecekler olarak ifade edilen bulgur, soğan, 

tahin, kuruyemiş, ciğer, hurma, incir, beyaz üzüm, bol yeşil sebze, pekmez, hoşaf, 

komposto ve süt gibi yiyecekleri tüketme(16.7), meyve suyu içme(%8.7), düzenli 

dinlenme ve beslenme(%5.3), herhangi bir uygulama yapmama(%5.3), sık 

emzirme(%4.0), tatlı yiyecekler tüketme(%3.3) gibi uygulamaların takip ettiği 

belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin emzirirken bebeğin pozisyonuna dikkat edip 

etmediğini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%97.3’ünün emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna dikkat ettiği dikkati 

çekerken, annelerin %2.7’sinin ise, emzirme esnasında bebeğinin pozisyonuna 

dikkat etmediği belirlenmiştir. Annelerin emzirme esnasında bebeklerinin 

pozisyonunda nelere dikkat ettikleri konusuna yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde ise; annelerin %65.8’inin bebeklerini emzirirken kucaklarında yan 

tutmaya ve burunlarının açık olmasına dikkat ettikleri, %16.4’ünün bebeklerini 

emzirirken bebeklerinin meme başını doğru kavramasına, %14.4’ünün bebeklerini 

emzirirken bebeklerinin rahat olmasına, %3.4’ünün ise, bebeklerini emzirirken 

bebekleriyle göz teması kurmaya dikkat ettikleri belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin meme başı bakımına dikkat edip etmediklerini 

belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %92.7’sinin 

bebeğini emzirirken meme başı bakımına dikkat ettiği görülürken, annelerin 

%7.3’ünün ise, bebeğini emzirirken meme başı bakımına dikkat etmedikleri 

belirlenmiştir. Araştırma kapsamında annelerin meme başı bakımına konusunda 

nelere dikkat ettiklerine yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, annelerin 

%28.1’inin meme başını steril bir bezle sildiği, %21.6’sının meme başına krem 

sürdüğü, %20.1’inin meme başını yıkadığı, %12.2’sinin meme başını kendi 

sütüyle temizlediği, %9.4’ünün meme başını zeytinyağ ile sildiği, %4.3’ünün 

meme başını sirkeli su ile sildiği, %3.6’sının meme başını karbonatlı su ile sildiği, 

%0.7’sinin ise, meme başına ayva çekirdeği yağı sürdüğü dikkati çekmektedir.  

 Araştırma sonucunda anne sütünün bebeğe hangi durumlarda sağılıp verilmesi 

gerektiği konusuna yönelik olarak elde edilen bulgular incelendiğinde ise; 

annelerin %53.3’ünün anne ve bebeğin sağlık sorunlarının olması (bebeğin sarılık 

olması, erken doğması gibi nedenlerle hastanede kalması, annenin sağlık sorunları 
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nedeniyle bebeğinden ayrı kalması) durumlarında anne sütünün sağılıp bebeğe 

verilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirlenirken, %26.0’ının ise, annenin çalışma 

durumunda anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini ifade ettiği 

belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %16.7’sinin bebeğin memeyi reddetmesi gibi 

durumlarda anne sütünün sağılıp bebeğe verilmesi gerektiğini belirttikleri 

görülürken, %4.0’ının ise, anne sütünün hangi durumlarda sağılıp bebeğe 

verilmesi gerektiği konusunda herhangi bir bilgisi olmadığı belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin halen emzirme durumlarını belirlemeye yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde; 0-6 ay arasında bebeği olan annelerin 

%90.0’nın halen daha bebeklerini emzirdikleri, %10.0’ının ise bebeklerini 

emzirmedikleri belirlenmiştir. 7-13 ay arasında bebeği olan annelerin %72.7’sinin 

halen daha bebeklerini emzirdikleri belirlenirken, %27.3’ünün ise bebeklerini 

emzirmedikleri saptanmıştır. 14-20 ay arasında bebeği olan annelerin %82.6’sının 

halen daha bebeklerini emzirdiklerini gözlenirken, %17.4’ünün ise bebeklerini 

emzirmedikleri belirlenmiştir. 21-27 ay arasında bebeği olan annelerin 

%55.7’sinin halen daha bebeklerini emzirdikleri saptanırken, %44.3’ünün ise 

bebeklerini emzirmedikleri belirlenmiştir. Annelerin %70’inin bebeklerini halen 

daha emzirdikleri, %30.0’ının ise bebeğini emzirmediği belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini kaç aya kadar emzirmeyi 

düşündüklerini belirlemeye yönelik olarak yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde; annelerin %77.3’ünün bebeklerini 19-25 ay arasına kadar 

emzirmeyi düşündükleri, %20.7’sinin ise 12-18 aya kadar bebeklerini emzirmeyi 

düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %2.0’ının 25 ay ve üstünde 

emzirmeyi düşündükleri saptanmıştır 

 Araştırma sonucunda, annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besleme sürelerini 

belirlemeye yönelik olarak yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%53.4’ünün ilk altı ay bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri görülürken, 

%10.1’inin ilk iki ay bebeklerini sadece anne sütü ile besledikleri belirlenmiştir. 

Benzer şekilde annelerin %10.1’inin ilk dört ay, %8.8’inin ilk üç ay, %8.8’inin ilk 

beş ay, %7.4’ünün ilk bir ay %1.4’ünün ilk sekiz ay bebeklerini sadece anne sütü 

ile besledikleri saptanmıştır. 

 Araştırma sonucunda, annelerin emzik verme durumlarını belirlemeye yönelik 

olarak yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %54.7’sinin 



 

 

193 

bebeğine emzik vermediği görülürken, %45.3’ünün bebeğine emzik verdiği 

belirlenmiştir. Annelerin emzik verme durumlarına ilişkin olarak neden emzik 

verdiklerini belirlemeye yönelik bulgular incelendiğinde, annelerin %29.4’ünün 

bebeğinin rahat uyuması için, bunu sırasıyla bebeğin çenesinin kuvvetlendirip 

memeyi daha iyi emmesini sağlaması için, bebeği sakinleştirmek için, yakın 

çevredeki kişiler tavsiye ettiği için, bebeğin memeyi daha iyi kavraması için emzik 

verdikleri belirlenmiştir. Annelerin emzik verme durumlarına ilişkin olarak neden 

emzik vermediklerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise; 

bebeğin emziği almaması, sağlık personelinin tavsiye etmemesi, damak, diş ve 

dudak yapısını bozacağı düşüncesi, emziği sonradan bıraktırmanın zor olacağı 

düşüncesi, anne tarafından emziğin gerekli görülmemesi durumlarının yer aldığı 

belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini sadece anne sütüyle beslediklerinde 

bebeklerine su verme durumlarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde; annelerin %66.7’sinin bebeğini sadece anne sütü ile beslerken su 

verdiği belirlenirken, annelerin %33.3’ünün ise bebeğini sadece anne sütü ile 

beslerken su vermediği saptanmıştır. Annelerin bebeklerine su verme nedenlerini 

belirlemeye yönelik bulgular incelendiğinde, annelerin yarısına yakınının (%40.0) 

sıcak günlerde bebeğin susaması nedeniyle su vermeyi tercih ettikleri bunu 

sırasıyla; yakın çevrenin tavsiyesi, bebeğin anne sütü yanında mamayı ile 

beslenmesi, sütün ve suyun ayrı besinler olduğu, suyun sarılığı önleyeceği 

düşüncesi, sağlık personelinin yönlendirmesi nedenlerinin izlediği görülmektedir. 

Annelerin bebeklerine su vermeme nedenlerini belirlemeye yönelik bulgular 

incelendiğinde ise, sağlık personelinin tavsiye etmemesi ve anne sütünün su 

ihtiyacını karşılaması nedenleri yer almaktadır.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken ek olarak 

herhangi bir vitamin/mineral verme durumlarını belirlemeye yönelik elde edilen 

bulgular incelendiğinde; annelerin %72.0’ının bebeğini anne sütü ile beslerken ek 

olarak bir vitamin/mineral verdiği belirlenirken; %28.0’ının bebeğini anne sütü ile 

beslerken ek olarak bir vitamin/mineral vermediği saptanmıştır. Annelerin 

bebeklerini anne sütüyle beslerken ek olarak hangi vitaminleri verdiklerini 

belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %93.5’inin 

bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine ek olarak D vitamini ve kan ilacı 
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verdikleri belirlenirken, %3.7’sinin bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine 

ek olarak Polivit, %2.8’inin bebeklerini anne sütüyle beslerken bebeklerine ek 

olarak balık yağı verdikleri saptanmıştır. Annelerin bebeklerini anne sütüyle 

beslerken ek olarak vitamin/mineralleri verme nedenlerini belirlemeye yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %90.0’ının sağlık personeli tavsiye 

ettiği için bebeklerine ek vitamin/mineral olarak D vitamini ve kan ilacını verdiği 

dikkati çekerken, annelerin bir kısmının da bebeğinin kemik gelişimi için önemli 

olması nedeniyle bebeklerine ek vitamin/mineral olarak D vitamini ve kan ilacını 

verdiği saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda annelerin ek gıdaya/ tamamlayıcı beslenmeye kaçıncı ayda 

başladıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin 

%66.0’ının anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye altıncı ay ve 

sonrasında başladığı görülürken, annelerin %14.7’sinin anne sütü dışında bebeğine 

herhangi bir besin vermeye 4.ay başladığı saptanmıştır. Ayrıca annelerin 

%10.0’ının anne sütü dışında bebeğine herhangi bir besin vermeye beşinci ayda, 

%6.6’sının üçüncü ayda, %2.0’sinin ikinci ayda, % 0.7’sinin birinci ayda başladığı 

belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin anne sütü dışında başka besin verme nedenlerini 

belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde; annelerin %38.6’sının 

sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle anne sütü dışında besin verdiği görülürken, 

%36.7’sinin ise, ek gıda zamanı gelmesi nedeniyle verdiği belirlenmiştir. Ayrıca 

annelerin %12.7’sinin bebeğin farklı tatlara alışması, %7.0’ının annenin işe 

başlaması, %5.3’ünün sağlık personeli tavsiyesi, %2.0’ının bebeğin memeyi 

bırakması nedenlerinden dolayı anne sütü dışında besin verdikleri saptanmıştır. 

Annelerin %4.0’ının ise, henüz başka besin vermeye başlamadıkları gözlenmiştir. 

Annelerin %38.6’sının anne sütü dışında başka besin verme nedeninin anne 

sütünün yetersiz gelmesi olduğu görülmektedir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine verdikleri tamamlayıcı besinlerden ilk 

beş besine yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, anneler tarafından en çok 

birinci tercih edilen besinlerin çorba ve yoğurt (225P) olduğu belirlenirken, bu 

besinlerden sonra en çok birinci tercih edilen besinin meyve püresi (110P) olduğu 

belirlenmiştir. İkinci en çok tercih edilen besinin yoğurt (204P) olduğu görülürken, 

bunu sırasıyla meyve püresi (124P), çorba (120P), yumurta sarısı (44P) gibi 
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besinlerin takip ettiği belirlenmiştir. En çok üçünü tercih edilen besinin çorba 

(120P) olduğu dikkati çekerken, bunu sırasıyla meyve püresi (90P), yoğurt (78P) 

gibi besinlerin takip ettiği görülmüştür. Dördüncü tercih olarak en fazla tercih 

edilen besinin yumurta sarısı (72P) olduğu belirlenirken, bu besinden sonra 

dördüncü tercih olarak en çok peynir (54P) ve meyve püresi (54P) olduğu, beşinci 

tercih olarak en çok tercih edilen besinin yumurta sarısı (35P) olduğu görülürken, 

bunu sırasıyla peynir (22P) ve meyve püresi (16P) gibi besinlerin takip ettiği 

gözlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tamamlayıcı besinlerden en çok 

tercih edilen besinlerin yoğurt (530P), çorba (470P), meyve püresi (394P), yumurta 

sarısı (235P) ve peynir (131P) olduğu belirlenirken, en az tercih edilen tamamlayıcı 

besinlerin pilav, pekmez, haşlanmış et, kefir, pirinç unu maması olduğu 

saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinlerde/ek gıdalarda alerjik 

reaksiyonlara karşı aldıkları tedbirleri belirlemeye yönelik elde edilen bulgular 

incelendiğinde, annelerin %34.0’ının tamamlayıcı besinlerde alerjik reaksiyonlara 

karşı alerji yapan besini bir daha vermeyerek önlem aldığı görülürken, annelerin 

%21.3’ünün ise, bebeğindeki tepkimeleri gözlemleyerek önlem aldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %7.3’ünün yeni besinde üç gün kuralını 

uygulayarak, %3.3’ünün alerji ilacı vererek alerjik reaksiyonlara karşı önlemler 

aldıkları saptanmıştır. Annelerin %34.0’ının ise, tamamlayıcı besinlerde alerjik 

reaksiyonlara karşı hiçbir tedbir almadığı belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinleri/ek gıdaları bebeklerine nasıl 

verdiklerini belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin 

%56.0’ının tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları kaşık kullanarak verdiği görülürken, 

annelerin %23.3’ünün ise, tamamlayıcı besinleri kaşık, bardak, biberonun üçünü 

birlikte kullanarak verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin %8.7’sinin 

tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları biberonla, %8.0’ının tamamlayıcı besinleri 

bardakla verdiği belirlenmiştir. Annelerin %4.0’ının henüz ek gıdaya başlamadığı 

belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı besinleri/ ek gıdaları nasıl 

hazırladıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde, annelerin 

%38.0’ının tamamlayıcı besinleri blender kullanarak hazırladığı görülürken, 

%23.3’ünün tamamlayıcı besinleri cam rende kullanarak hazırladığı belirlenmiştir. 
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Annelerin %16.7’sinin tamamlayıcı besinleri çatalla ezerek, %14’ünün 

tamamlayıcı besinleri metal rende kullanarak, annelerin %4.0’ının tamamlayıcı 

besinleri haşlanmış parmak besin olarak hazırladıkları saptanmıştır. Ayrıca 

annelerin %4.0’ının henüz ek gıdaya başlamadığı belirlenmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine tamamlayıcı besinleri/ekgıdaları 

verme sıklıklarını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde ise, 

annelerin %64.7’sinin tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları üç ana öğünde verdikleri 

belirlenirken, %18.7’sinin tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları sabah ve akşam 

öğünlerinde verdiği belirlenmiştir. Annelerin %11.3’ünün tamamlayıcı besinleri/ 

ekgıdaları günde 5-6 kez, %1.3’ünün tamamlayıcı besinleri/ ekgıdaları günde bir 

kez verdiği saptanmıştır. Ayrıca annelerin %4.0’ının henüz tamamlayıcı 

beslenmeye/ ek gıdaya başlamadığı saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda annelerin tamamlayıcı beslenmeye/ ekgıdaya geçtiklerinde 

anne sütü verme durumlarında nasıl bir değişiklik olduğunu belirlemeye yönelik 

elde edilen bulgular incelendiğinde, annelerin %52.0’ı ek gıdaya geçtiğinde anne 

sütü verme sıklığında bir azalma olduğunu belirtirken, annelerin %35.3’ü ek 

gıdaya geçtiğinde anne sütü verme sıklığında hiçbir değişiklik olmadığını ifade 

etmiştir. Annelerin %6.7’si ek gıdaya geçmeden önce zaten anne sütünü vermeyi 

bıraktığını belirtirken, annelerin %2.0’ı ek gıdaya geçtiğinde anne sütü verme 

sıklığının arttığını ifade etmiştir. Annelerin %4.0’ı de henüz ek gıdaya geçmediğini 

belirtmiştir.  

 Araştırma sonucunda annelerin bebeklerine ilk bir yılda vermedikleri besin olup 

olmadığını belirlemeye yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin 

%75.3’ü ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olduğunu ifade ederken, 

annelerin %24.7’si ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olmadığını 

belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda annelerin 

çoğunluğunun (%75.3) ilk bir yıl içinde bebeğine vermediği besin olduğu 

görülmektedir. Annelerin bebeklerine ilk bir yıl içinde hangi besinleri 

vermediklerine ilişkin bulgular incelendiğinde ise, annelerin % 29.2’si ilk bir yıl 

içinde bebeğine bal vermediğini ifade ederken, annelerin %21.2’si ilk bir yıl içinde 

bebeğine katı gıda vermediğini belirtmiştir. İlk bir yıl içinde annelerin %13.4’ü 

diğer yiyecekleri, annelerin %12.3’ü yumurta beyazını, annelerin %9.7’si inek 

sütünü, annelerin %7.1’i çileği, annelerin %7.1’i domatesi vermediğini ifade 
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etmiştir. Anneler diğer yiyeceklerden balık, patlıcan, portakal, gazlı içecek, 

çikolata gibi besinleri vermediğini belirtmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

annelerin %29.2’sinin ilk bir yıl içinde bebeğine bal vermediği görülmektedir. 

Annelerin ilk bir yıl içinde vermedikleri besinlerin nedenlerine ilişkin bulgular 

incelendiğinde, annelerin %53.1’i alerji yapacağı için bu besinleri ilk bir yıl içinde 

vermediğini belirtirken, annelerin %28.3’ü sağlık personelinin tavsiyesinden 

dolayı ilk bir yıl içinde bu besinleri vermediklerini ifade etmiştir. Annelerin 

%13.3’ü boğazına duracağı için, annelerin %5.3’ü zararlı olacağı için ilk bir yıl bu 

besinleri bebeğine vermediğini ifade etmiştir.  

6.2. Öneriler 

6.2.1. Araştırmanın Bulgularına Yönelik Öneriler 

1. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, doğumdan sonra 

bebeğe verilen ilk besinin anne sütü olması ve doğumdan hemen sonra 

emzirilmesi konusunda sağlık personelleri hem anneleri hem de annelerin 

yakın çevrelerini daha çok bilgilendirip, destek verebilir. Böylece ilk 

besin olarak anne sütü verme oranı arttırılabilir. 

2. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ilk 6 ay sadece anne sütünün 

verilmesi, altıncı aydan sonra ek gıdaya başlanıp 24 aya kadar emzirmeye 

devam edilmesi konusunda doğum öncesi ve doğum sonrası annelere ve 

babalara kapsamlı eğitimler verilebilir.  

3. Annelere sadece anne sütü verme sürecinde su verilmemesi konusunda 

bilgilendirilmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

4. Ek gıdalara başlandığında doğru besinlerle başlanması ve doğru şekilde 

hazırlanması konusunda doğum öncesi ve doğum sonrası annelere ve 

babalara kapsamlı eğitimler verilebilir.  

5. Anneye verilecek eğitimlerin sadece hastaneyle kısıtlı olmayıp, anne 

taburcu olduktan sonra ev ziyaretleriyle veya telefon görüşmeleriyle 

bilgilendirilmelere devam edilebilir. 

6. Annelere eğitim veren sağlık personellerine de güncel bilgiler konusunda 

hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir. 
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6.2.2. Gelecekteki Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Araştırmanın çalışma grubunda sadece annelere yer verilmiş olup aile içindeki 

diğer bireylerin özellikle babaların anne sütü verme ve süt çocuğu beslenmesi 

konusundaki etkisine yönelik farklı çalışmalar yapılabilir.  

2. Araştırma nitel bir çalışma olup annelerin süt çocuğu beslenmesi konusunda 

bilgi ve uygulamalarının belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilerek farklı 

nicel çalışmalar yapılabilir. 

3. Tamamlayıcı beslenme ile ilgili daha fazla çalışmalar yapılabilir. 
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