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ÖZET 

GEBELERDE EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ  

Bu çalışma gebelerde emzirme öz-yeterliliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı 

ve kesitsel türde bir araştırmadır. Araştırma Gaziantep’te bulunan SANKO Üniversitesi Sani 

Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine 

başvuran gebeler üzerinde yapılmıştır. Araştırma Ekim 2019 - Haziran 2020 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Araştırmanın verileri Ekim 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran  başvuran 330 

gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Prenatal (Doğum 

Öncesi) Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket 

programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde değerleri ile, aritmetik 

ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.  

Çalışmada gebelerin yaklaşık %70’nin 30 yaşın altında olduğu tespit edilmiştir. Gebelerin 

yaklaşık yarısının üniversite ve üzerinde, %82.7’sinin ise orta öğretim ve üzerinde bir 

eğitiminin olduğu görülmüştür. Gebelerin emzirme öz-yeterlilik algılarının ortanın üzerinde 

olduğu saptanmıştır. Gebelerin eğitim düzeyinin, yaşlarının, gebelik sayısının ve aylık gelir 

durumunun emzirme öz-yeterliliğini etkilediği belirlenmiştir. Üniversite ve üzeri eğitim 

alan, 30-34 yaş grubunda ve 2. gebeliği olan, aylık geliri aylık giderinden fazla olan 

gebelerin emzirme öz-yeterliliklerinin diğerlerinden yüksek olduğu saptanmıştır. Genç 

yaştaki gebeler ile eğitim ve gelir düzeyi düşük olan gebeler öncelikli olmak üzere, tüm 

gebelere emzirme öz-yeterliliklerinin arttırılması konusunda eğitim verilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Anne Sütü, Emzirme, Öz-Yeterlilik, Emzirme Öz-Yeterliliği 
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ABSTRACT 

BREASTFEEDİNG SELF-EFFİCACY İN PREGNANT WOMEN AND 

EVALUATİON OF AFFECTİNG FACTORS 

This study was aimed to examine breastfeeding self-efficacy in pregnant women. İt is a 

descriptive and cross-sectional study. The research was carried cut on pregnant women who 

applied to SANKO Unıverstiy Sani Konukoğlu Practice and Research Hospital Obstetrics 

and Gynecology Clinic in Gaziantep. The research was carried out between October 2019- 

June 2020. The data of the study were collected between October 2019 and March 2020. The 

sample of the study was 330 pregnant women who applied to SANKO Unıversity Sani 

Konukoğlu Practice and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Outpatient Clinic. 

(‘Personel Information Form’ and Prenatal (Prenatal: Breastfeeding Self-Efficacy Scale’) 

were used to collect. SPPS 23 package program was used in the analysis of the data. 

Aritmetic mean standart deviation, t-test and one-way ANOVA test were used to evaluate 

the data. 

In the study, it was determined that approximately %70 of pregnant women were under the 

age of 30. It has been observed that approximately half of the pregnant women have 

unıversity education and %82.7 have higher education. Breastfeeding self-efficacy of 

pregnant women was found to be above the middle. It has been determined that the education 

level, ages, number of pregnancies and monthly income status of pregnant women affect 

breast self-efficacy. It has been determined that the breastfeeding self-efficacy of the 

pregnant women in the 30-34 age group who have unıversity education and above, who have 

a second pregnancy and whose monthly income is more than their monthly expenses, is 

higher than the others. It has been suggested that all pregnant women should be trained to 

increase their breastfeeding self-efficacy, especially for pregnant women with a low level of 

education and low income. 

Keywords: Pregnant, Breast milk, Breastfeeding, Self-Efficacy, Breastfeeding Self-

Efficacy. 
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1. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) emzirmenin, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin yanı 

sıra anne sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını belirtmektedir (World Health 

Organization, 2015). Anne sütü eşsiz ve yeri doldurulamayacak bir besindir. Bebeklerin 

beslenmesi için anne sütü en doğal besindir ve bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini, 

vitamin ve mineralleri içerir. Anne sütü duyusal ve bilişsel olarak gelişmeyi sağlarken, 

bebeği her türlü bulaşıcı ve kronik hastalıklara karşı korumada yardımcıdır (UNICEF, 2015). 

Anne sütünün bebek için en önemli faydalarından; bebeklerde otit, gastrointestinal sistem 

enfeksiyonları, pişik, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların riskini azalttığı, zeka gelişimini 

arttırdığı ve bebekle anne arasında duygusal bağ kurulmasını sağladığı sayılabilir (Tetik, 

2016). 

Emzirmenin faydaları yalnızca bebekle sınırlı değildir. Emzirme bebek sağlığına olduğu 

kadar anne ve toplum sağlığı için de büyük önem arz eder.  Bebeğin emmesiyle birlikte arka 

hipofiz bezinden salgılanan oksitosin hormonu, loşia drenajını azaltır böylece enfeksiyon 

riski de azalır (Öztürk ve Sevil, 2015). Annelerin doğum sonu involüsyon süreci daha hızlı 

gerçekleşir. Ayrıca emziren annelerde over kanseri, meme kanseri, anemi ve osteoporoz 

daha az görülür. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar annenin depresyona girmesini 

önler (İMEAH, 2016). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve United Nation’s Children’s Fund (UNICEF), bebeklerin ilk 

altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini, altıncı aydan itibaren ise anne sütüne ek olarak 

uygun besinlerle birlikte iki yaşına kadar beslenmesini önermektedir. Fakat 6 aydan küçük 

bebeklere anne sütü ile karışık beslenme veya başka sıvılar ve/veya yiyecekler verilmesi 

birçok ülkede yaygındır (UNICEF, 2015). 

Gelişmekte olan ülkelerde 6 aydan küçük olup sadece anne sütü alan bebeklerin oranı 

%39’dur. Bebeklerin %58’i 20. ile 23. aya kadar anne sütü ile beslenmeye devam 

ettirmektedir. Altı aydan küçük bebeklerde yalnızca anne sütü ile beslenme oranları; 

İngiltere’de %1, Azerbaycan’da %12, Amerika’da %16,4, Afganistan’da %16, Pakistan’da 

%53, Çin’de %51, Mısır’da %53, Doğu Asya’da %32, Güney Afrika’da %30 olarak 

kayıtlara sunulmuştur (Yeşilçiçek Çalık ve ark., 2017). 

DSÖ’nün çalışması olan ve önerdiği "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık 

Kuruluşları Programı" projesi 1991 yılından beri Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ülkemizde 

de yürütülmektedir. Emzirmenin başlanması ve sürdürülmesini desteklemek amacıyla 

doğum yapılan sağlık kuruluşlarının ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının bebek dostu 
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sağlık kuruluşuna dönüştürülmesi için emzirme danışmanlığının uygulanmasına yönelik 

eğitimler düzenlenmektedir (TC. Sağlık Bakanlığı, 2017). Bu amaçla dünyaya gelen her 

bebeğin ilk olarak anne sütü ile tanışması sağlanmaya çalışılmaktadır  (Tetik, 2016). Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine göre bebeklerin % 57,9’unun ilk iki ay 

yalnızca anne sütü aldığı belirtilmektedir. Ancak bu oranın çocuğun yaşıyla ters orantılı 

olarak değiştiği görülmektedir. 4-5 aylık bebeklerde %9,5’e, 6-9 aylık bebeklerde ise %2,4’e 

kadar gerilemektedir. Ülkemizde emzirme oranı son yıllarda oldukça yükselmiştir. TNSA 

2018 verilerine göre bir süre emzirilenlerin oranı %97,8; doğum sonrasında ilk bir saatte 

emzirilenlerin oranı %67 olarak görülmüştür. 

Öz-yeterlilik kavramı ilk tanımlayan kişi Albert Bandura’ dır. Bandura’ya göre öz-yeterlilik 

“İnsanların belli bir performansa ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri planlama ve 

sergileme becerileri ile ilgili yargıları” dır (Bandura, 1999). Bandura’nın öz-yeterlilik 

kavramını tanımlamasından sonra Dennis (1999), emzirme öz-yeterlilik algısı’nın 

kaynaklarını ve etkileyen faktörleri tanımlamış “Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramı”nı 

geliştirmiştir. Dennis (1999), bu kuramı kadınların emzirmeyi başlatma ve sürdürmede öz-

yeterliliğin etkisini incelemek amacıyla kullanmıştır. 

Emzirme için öz yeterlilik beklentileri, annenin bebeğini başarılı bir şekilde emzirmesini 

sağlayacak davranışlarını gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini içerir (Dennis and Faux, 

1999). Emzirme öz-yeterlilik algısı annenin emzirmeyi seçip seçmeyeceğini, bunun için ne 

kadar çaba harcayacağını, emzirirken karşılaşacağı zorluklarla baş edebilmesini 

belirlemektedir (Dennis, 1999). Öz-yeterlilik kişilerin belirli bir davranışın performansında 

yetenekleri hakkındaki algıları yansıtmaktadır. Bireyler yeteneklerini aştığına inandıkları 

görevlerden kaçınma ve daha yetenekli olduklarını hissettikleri görevleri tercih etme 

eğilimindedirler (Bandura, 1986). Emzirme öz-yeterliliği düşük anneler emzirmeyi başlatma 

ve sürdürmede başarı gösterememektedirler (Dennis,1999).  

Literatürde emzirme öz-yeterlilik algısı düşük olan annelerin, doğumdan sonra kısa süre 

içeresinde emzirmeyi kestikleri, buna karşılık emzirme öz-yeterlilik algısı yüksek olan 

annelerin emzirmeyi başlatma ve sürdürmede sıkıntı yaşamadıkları belirtilmiştir (Campbell, 

1996). Yapılan bir çalışmada emzirmeyi etkileyen faktörler incelenmiş, emzirmede en 

önemli etkenin emzirme öz-yeterliliği olduğu vurgulanmıştır (O'Campo et al., 1992). 

Emzirme öz-yeterlilik algısı ile algılanan süt yetersizliği arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 

çalışmada öz-yeterlilik algısı yükseldikçe annelerde sütün yeterlilik algısının da arttığı 

saptanmıştır (Otsuka et al., 2008). Blyth ve ark., (2002) yaptıkları çalışmada emzirme öz-

yeterlilik algısının emzirmeyi sürdürmeyle ilişkisini incelemişler ve öz-yeterlilik algısı 

yüksek olan annelerin emzirme sürelerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
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Okumuş ve Alus Tokat (2013) yaptıkları çalışmada emzirme öz-yeterlilik algısını 

güçlendirmeye temelli antenatal eğitimin emzirme öz yeterlilik algısına ve emzirme 

başarısına etkisini incelemişlerdir. Arslan’ın çalışmasında (2011) doğum sonu dönemde 

emzirme öz-yeterliliği ve etkileyen faktörler araştırılmıştır. Uzar Akça’nın (2016) yaptığı 

çalışmada gebelikte emzirme öz-yeterliliğinin bebeğin doğum sonrası ikinci ayda sadece 

anne sütüyle beslenmesi ile ilişkisi belirlenmiştir. Türkiye’de prenatal emzirme öz-yeterliliği 

ve etkileyen faktörleri belirleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Doğum öncesi dönem hemşirenin anneyi emzirmeye hazırlaması için en önemli dönemdir. 

Çünkü anne doğum sonrası döneme göre daha rahat bir dönem geçirmekte, emzirmeye ilgi 

duymakta, emzirmeye yavaş ve emin adımlarla yaklaşmaktadır (Dyson et al., 2005; Littleton 

et al., 2005). Bu nedenle annenin emzirmeye başlaması ve sürdürmesi için bu dönemde 

emzirme öz-yeterliliğinin gelişmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; gebelerde emzirme öz-yeterliliği ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Prenatal (Doğum Öncesi) Dönem 

Prenatal dönem; gebeliğin başlangıç döneminden sonuna kadar olan süreçte fetüsün rahim 

içindeki yaşantısı olarak tanımlanmaktadır (Usta ve Balıkçı, 2012). Gebelik doğal ve 

fizyolojik bir olaydır. Buna rağmen bu dönemde fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sebeple doğum öncesi dönemde annenin ve fetüsün özel bakıma 

gereksinimi vardır (Terzioğlu, 2016). 

Doğum öncesi bakım; gebeliğin başlangıcından sonuna kadar olan dönemde hem bebeğin 

hem de annenin sağlık personeli tarafından izlenmesidir. Antenatal bakım ve eğitim, tüm 

dünyada benimsenmiş, ana sağlığı bütün sağlık kurumlarında sağlık politikalarının temel 

prensipleri arasına girmiş, özel yasa ve yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. (Doğan ve 

ark., 2012). Sağlık Bakanlığı tarafından doğum öncesi bakım da gebelik izlemlerinin 1. 

trimesterde bir kez, ikinci ve üçüncü trimesterde üç kez olmak kaydıyla toplamda 4 kez, 

riskli gebeliği olduğu durumlarda daha sık olması gerektiği belirtilmiştir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2018). 

Doğum öncesi dönemde anne dostu uygulamalar çerçevesinde gebelere doğum öncesi eğitim 

verilmektedir. Doğum öncesi eğitim bireysel, grup ya da sınıflar şeklinde olabilir. Doğum 

öncesi eğitim sınıfları erken dönem, geç dönem, adölesan, emzirme, kardeş, büyük anne ve 

büyük baba, sezaryen doğuma hazırlık sınıfları olarak ayrılmaktadır. Bu sınıflarda verilen 

eğitim ile anne adaylarının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Doğum öncesi eğitim 

sınıflarında verilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir (Terzioğlu, 2016); 

o Gebelik döneminde bireysel bakım 

o Gebelikte vücutta meydana gelen değişimler  

o Gebelikte yapılması gereken testler 

o Gebelikte cinsellik 

o Gebelik döneminde beslenme 

o Gebelikte sık görülen rahatsızlıklar 

o Dinlenme ve egzersiz 

o Emzirmenin önemi, teşvik edilmesi 

o Ebeveynliğe hazırlık 

o Doğuma hazırlık 

o Doğum eyleminde yapılacak uygulamalar  

o Doğum sonu dönemde bakım  

o Bebek bakımı 
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o Aile planlaması 

2.2. Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi 

Anne sütü, yenidoğanın büyüme ve gelişmesi için ihtiyacı olan enerji, sıvı ve besin ögelerini 

içeren biyoyararlılığı fazla ve sindirimi kolay bir besindir (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 

2013). Anne sütü, türe özgü olduğundan bebek için en uygun beslenmeyi sağlar (Davıdson, 

et al., 2012).  Anne sütünün bileşiminin bebeğin yaşına ve durumuna uygun olarak değişim 

göstermesi en önemli özelliğidir. Örneğin erken doğum yapan anneler bebeklerin ağırlığına, 

gestasyon yaşlarına, böbreğin çalışma durumuna göre süt salgılarlar (Karaağaoğlu et al., 

2013). Preterm bebeğin annesinin sütünün bileşimi, miyadında doğan bebeğin annesinin 

sütünün bileşiminden farklıdır (Eryılmaz, 2016). 

Bebeğin gereksinimleri farklılaştıkça anne sütünün içeriği de farklılaşır. Yani bebeğin 

ihtiyacı ne ise süt ona uygun olarak salınır. Bebek doğduktan sonra ilk günlerde kolostrum 

(ağız sütü) denilen sarı renkli bol proteinli süt salınırken, zamanla sütün içeriği değişir ve 

beyaz renkli olgun süt salınmaya başlar (Deniz ve Özer, 2012). Kolostrum gebelik 

döneminde 12. haftadan itibaren memelerin alveolar hücrelerinde yapılmaya başlar, 

salgılanmaya başlaması da bu haftadan itibaren gerçekleşir. Daha sonra olgun süt 

üretilinceye kadar postpartum 6-13. günler arasında geçiş sütü salgılanır. Olgun süt 

postpartum 10-14. günden itibaren salgılanır (Eryılmaz, 2016). Kolostrumda protein, 

sodyum, klor, potasyum ve yağda çözünen vitaminler olgun sütten daha yüksektir ve şeker, 

yağ ve laktoz oranı daha düşüktür. Kolostrum bol miktarda antioksidan, antikor ve 

immünoglobulin içerir (Walker, 2019). Olgun süt beyaz veya biraz mavi renkte olabilir, 

yaklaşık %13 karbonhidrat, protein ve yağ ve %87 su içerir. Protein, yağ ve karbonhidratlar 

gibi makrobesinler özel salgı hücreleri tarafından memelerin alveollerinde sentezlenir. 

Vitaminler ve mineraller gibi mikrobesin elementleri, dolaşımdaki maternal plazmadan 

üretilir. Anne sütünün 200’den fazla bileşeni vardır (Davıdson et al., 2012). Anne sütü 

proteinlerinden olan whey proteinleri bağışıklık sisteminin gelişiminde rol oynarken, 

laktoferrinler immünolojik olmayan savunma sistemlerinde görev alır (Aslan ve Dinç, 

2017). 

Emzirme, bir annenin yapabileceği en sağlığı teşvik edici ve hastalığı önleyici faaliyetlerden 

biri olarak tanımlanır (Aluş Tokat ve ark., 2010). Emzirme ve anne sütünün sağlanması 

yaşam boyu anne, bebek, çocukluk ve yetişkin sağlığı için olumlu bir temel oluşturur 

(Walker, 2019). Emzirme ve anne sütü ile beslenmenin bebek, anne ve topluma, nutrisyonel, 

immünolojik, gelişimsel, sosyal ve ekonomik açıdan birçok yararı vardır (Öztürk ve Sevil, 

2016). Çocuk sağlığı ve gelişimi için temel oluşturur (WHO,2018). Anne sütüyle beslenme, 
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bebeklerde gastrointestinal, solunum ve immün sistemlerin güçlenmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca otitis media, ishal, pnömoni, menenjit, apandisit, alerji, ani bebek ölümü, özefagus 

ve mide lezyonları ile idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltmaktadır (Öztürk ve Sevil, 2016). 

İki yaşına kadar anne sütü ile beslenmenin ileri yaşlarda H. Pylori’den korumada etkili 

olduğu söylenmiştir (Mattson and Smith, 2011). Emzirilmeyen bebeklerde tip 1, tip 2 diyabet 

ve çocukluk çağında görülen lösemi riski artar (Dieterich et al., 2013). Ayrıca emzirme ile 

ani bebek ölümlerinin %36 oranında azaldığı belirlenmiştir. İlk altı ay yalnızca anne sütü, 

sonraki bir yıl anne sütünün yanında ek gıdaya geçilmesiyle dünyadaki çocukluk çağı 

ölümlerinin %13 oranında önlendiği, bir yılda bir milyona yakın bebek ölümlerinin 

önlenebileceği bildirilmiştir (AAP, 2012).  

Anneler için emzirmenin faydaları, bebekler için olduğu kadar araştırılmamıştır. Ancak 

emzirmenin kadınlar için kısa vadede sağlığa daha iyi gelebileceğine ve gelecekteki 

hastalıkları geliştirme riskini azalttığına yönelik yeterli kanıt vardır (Dieterich et al., 2013).  

Emzirme ile hipofiz bezinden arka lob hormonu olan oksitosin salgılanır. Bu hormon uterus 

involüsyonunu hızlandırarak postpartum kan kaybınının azalmasını sağlar. Emziren 

annelerde premenopozal dönemde meme kanseri riski azalır. Emzirme over ve uterus kanseri 

riskini azaltır (Eryılmaz, 2016). Emziren kadınlarda tip 2 diyabete yakalanma riskinin az 

olduğu saptanmıştır (Victora et al., 2016). Emzirme ile yenidoğanın beslenmesi; anne için 

zahmetsiz olması, zaman tasarrufu sağlaması ve ekonomik olmasının yanında anne çocuk 

sağlığı ve aile planlaması açısından önemlidir (Akkuzu, 2016). Emziren annelerde 

ovulasyon engellenerek laktasyon amenoresi oluşmaktadır. Laktasyonel amenorenin 

doğumdan sonra devam etme olasılığının araştırıldığı çalışmada emziren annelerde 

olasılığın yüksek olduğu belirtilmiştir (Radwan et al., 2009). Emzirmenin bir başka önemli 

faydası da, başarılı bir şekilde emziren kadınların öz güvenleri artar. Ayrıca emzirme 

kadınlarda psikolojik problemleri (anksiyete, stres, depresyon, suçluluk duygusu ve 

yorgunluk) azaltır (Eryılmaz, 2016).  

Emzirme politikası açıklamasında Amerika Pediatri Akademisi (AAP), (2012), ilk 6 ay 

boyunca birkaç istisna dışında tüm bebekler için emzirmeyi önermektedir. Bebekler normal 

doğumdan sonra ilk yarım saat içinde, sezaryenle doğum sonrası ise anne rahatladıktan sonra 

emzirilmelidir (Deniz ve Özer, 2012). Doğumdan sonra birkaç saatlik gecikme bile hayatı 

tehdit edici sonuçlara yol açabilmektedir. Annenin emzirmeye başlamasıyla birlikte ten tene 

temas annede kolostrum (ağız sütü) dahil süt üretimini uyarmaktadır. Besin değeri oldukça 

yüksek ve antikorlar açısından son derece zengin olan kolostrum, aynı zamanda “bebeğin ilk 

aşısı” sayılmaktadır (UNICEF, 2019). Erken emzirme anne bebek ilişkisinin başlaması, 

bebeğin beslenmesiyle birtakım sorunların önlenmesi, annenin süt salgısının artması ve 
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üreme organlarının eski haline dönmesi için oldukça önemlidir (Deniz ve Özer, 2012). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) anne 

sütü ile beslenmeye doğumun ardından hemen başlanması gerektiğini doğum sonrası ilk altı 

ayda sadece anne sütü verilmesini su dahil katı, sıvı herhangi bir yiyecek içeceğin 

verilmemesini, yedinci aydan itibaren ek gıdalara başlanarak emzirmenin iki yaşına kadar 

devam etmesini önermektedir (UNICEF, 2015 ve WHO 2018). Doğumdan sonraki bir saat 

içindeki emzirme oranlarının en yüksek Doğu ve Güney Afrika'da (% 65), en düşük Doğu 

Asya ve Pasifik'te (% 32) olduğu belirtilmektedir. Burundi, Sri Lanka ve Vanuatu'da doğan 

10 bebekten 9'u ilk saat içinde emzirilmektedir. Aksine, Azerbaycan, Çad ve Karadağ'da 

doğan her 10 bebekten sadece ikisi bunu yapmaktadır (WHO, 2018). Bazı ülkelerde 

emzirmeye başlama ve ilk altı ay sadece anne sütü alma oranları sırasıyla; Amerika’da 

%73.9, %13.6, Kanada’da %90.3, %14.4, Avusturya’da %93.2, %13.6 olarak belirtilmiştir 

(WHO, 2013). 

Son 20 yıldır DSÖ, emzirmenin desteklenmesi ve mama üreticilerine karşı mücadeleyle ilgili 

çalışmalar yürütmüştür. DSÖ ve UNICEF anne sütünün yaygınlaşmasında tüm dünyada 

yoğun çaba göstermektedir. İtalya’da 1990 yılında Türkiye dahil birçok ülkenin katıldığı 

ayrıca WHO, UNICEF, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Amerika 

Birleşik Devletleri Uluslararası Gelişim Ofisi (USAID) işbirliği ile gerçekleştirilen 

toplantıda ‘Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi ve Desteklenmesini’ içeren Innocenti 

Bildirgesi imzalanmıştır (Öztürk ve Sevil, 2016). Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF 

tarafından uluslararası platformda 1992 yılında ‘Bebek Dostu Hastane’ uygulamasını 

başlatmış ve anne sütüyle beslenmenin artırılması için özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

pratik uygulamalar geliştirilmiştir (UNICEF 2015). En az 171’den fazla ülkede ve dünyada 

15.000’den fazla hastane, bu unvanı alma hakkı kazanmıştır (Öztürk ve Sevil, 2016).  

UNICEF (2012) Başarılı Emzirme İçin 10 Adım (UNICEF, 2018); 

1. Personele ve velilere rutin olarak iletilen yazılı bir bebek besleme politikasına sahip olun. 

2. Personelin emzirmeyi desteklemek için yeterli bilgi, yetkinlik ve beceriye sahip 

olduğundan emin olun. 

3. Gebe kadınlar ve aileleri ile emzirmenin önemini ve yönetimini tartışın. 

4.  Derhal ve kesintisiz cilt temasını kolaylaştırın ve anneleri doğum sonrası mümkün olan 

en kısa sürede emzirmeye başlamaları için destekleyin. 

5. Anneleri emzirmeyi başlatacak ve sürdürecek ve yaygın zorlukları yönetecek şekilde 

destekleyin. 

6. Emzirilen yenidoğanlara, tıbbi olarak belirtilmedikçe, anne sütü dışında herhangi bir 

yiyecek veya sıvı vermeyin. 
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7.  Annelerin ve bebeklerinin birlikte kalmasını ve günün 24 saati odaya yerleştirilmesini 

sağlayın. 

8.  Annelerin bebeklerinin beslenme ipuçlarını tanımasına ve bunlara yanıt vermesine 

destek olun. 

9. Annelere biberon, emzik ve emzik kullanma ve riskleri konusunda danışmanlık verin. 

10.  Taburculuğu koordine edin, böylece ebeveynler ve bebekleri sürekli destek ve bakıma 

zamanında erişebilir. 

2.3 Dünya’da ve Türkiye’de Emzirme Durumu 

UNICEF ve DSÖ yayınladıkları 2018 raporunda tahmini olarak 78 milyon bebeğin, beş 

bebekten üçünün doğumdan sonra ilk bir saatte emzirilmediğini, bu durumda bebeklerin 

ölüm ve hastalık riskinin arttığı ve daha sonra emzirmeyi sürdürme olasılığının azaldığı 

belirtmektedir. Bu bebeklerden çoğunun düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde 

dünyaya geldiği görülmektedir. Bu raporda doğumdan sonra ilk bir saatte emzirilen 

bebeklerin hayatta kalma olasılıklarının daha fazla olduğu belirtilmiştir (UNICEF, 2019). 

UNICEF’in 2019 verilerine göre; her 10 bebekten yalnızca 4’ünün anne sütüyle beslendiği 

görülmektedir. Bebeklerin yalnızca %41’i doğumu izleyen ilk 6 ay içerisinde tavsiye 

doğrultusunda yalnızca anne sütüyle beslenmektedir. Bu oranlar az gelişmiş ülkelerde 

%50.8’dir. En yüksek oranların görüldüğü ülkeler ise şunlardır; Ruanda (% 86,9), Burundi 

(% 82,3), Sri Lanka (% 82), Solomon Adaları (% 76,2) ve Vanuatu (% 72,6). Araştırmalar 

ayrıca kırsal kesimdeki bebeklerin belirli bir dönem yalnızca anne sütüyle beslenmelerinin 

kentsel bölgelere göre daha yaygın olduğunu göstermektedir (UNICEF Turkey, 2019).   

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine göre bebeklerin % 57,9’unun 

doğum sonrası ilk iki ayda yalnızca anne sütü ile beslendiği görülmektedir. Bu oranın 

çocuğun yaşı ile ters orantılı olarak değiştiği görülmekte, 4-5 aylık bebeklerde %9,5’e, 6-9 

aylık bebeklerde ise %2,4’e kadar gerilemektedir (TNSA, 2013). 

TNSA 2018 verilerine göre 5 yaşın altında olup bir süre emzirilmeye devam edilen 

çocukların oranı %98, doğumdan bir saat sonra emzirilmeye başlanan çocukların oranı %71, 

doğumdan sonraki bir gün içinde emzirilen çocukların oranı %86, emzirme öncesi besin alan 

çocukların oranı %42 olarak bildirilmiştir.  

6 aylıktan küçük bebeklere karışık beslenme veya diğer sıvı ve / veya yiyecekleri anne sütü 

ile birlikte vermek birçok ülkede yaygındır. Bu uygulama bir bebeğin sağlığı için risk 

oluşturur, çünkü ishal ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırabilir (UNICEF, 

2015). TNSA 2018 verilerine göre, 6 aydan küçük bebeklerin yalnızca anne sütüyle 

beslenme oranı %41’dir. Sadece anne sütüyle beslenme oranı yaşa arttıkça hızla 



 

9 

 

azalmaktadır. 0-1 aylık bebekler arasında %59’dan 2-3 aylık bebekler arasında %45’e ve 4-

5 aylık bebekler arasında %15’e düşmektedir. Anne sütü ağırlıklı beslenme oranı (0-5ay) 

%57,8 ve anne sütüyle birlikte anne sütü dışındaki sütle beslenme %28,4 olarak görülmüştür. 

Lansinoh Uluslararası Emzirme Araştırmasına katılan ülkeler arasında olan Türkiye, %38 

oranında 12 aydan daha fazla emzirme hedefi olan annelerin bulunduğu ülke olarak en önde 

görülmektedir. Fransa hariç diğer ülkelerde genelde anneler bebeklerini 6-12 ay arası 

emzirmek istediğini belirtmektedir. Fransa’da ise annelerin %77’sinin bebeklerini en fazla 

6 ay süre ile emzirdikleri gözlemlenmektedir. Tüm ülkeler emzirme süreleri açısından 

karşılaştırıldığında, 12 aydan daha fazla bebeğini emziren annelerin oranı %28 ile en yüksek 

Türkiye ve Brezilya’da olduğu görülmektedir (Lansinoh, 2017).  

Sağlıklı insan 2020 projesinde anne sütü alan bebeklerin oranının %74’den %81.9’a, ilk 6 

ay emzirmenin %45.5’den %60.6’a, 1 yaşına kadar emzirmenin %22.7’den %34.1’e, 

laktasyon destek programlarının %25’den %38’e artması hedeflenmiştir (Öztürk ve Sevil, 

2016). 

2.4. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler 

Emzirmeyi etkileyen faktörler; yenidoğana ait faktörler, anneye ait faktörler ve çevresel-

sosyal faktörler olarak 3 başlık altında toplanabilir. 

Yenidoğana Ait Faktörler   

Emzirmeyi etkileyen faktörler arasında, bebeğin doğum ağırlığı, yenidoğanın konjenital 

rahatsızlıklarının varlığı, prematüre olması, emmeyi reddetmesi, bebeğin oral enfeksiyonun 

bulunması sayılabilir (Dinç , 1995; Aurbach, 2000; Akyüz ve ark., 2007). Çetin F. ve ark. 

(2005) çalışmasında bebeklerinin doğum ağırlığının 2500 gr’dan daha az olan annelerin 

emzirme oranlarının, bebeklerinin doğum ağırlığının 2500 gr’dan daha fazla olan annelere 

göre daha düşük olduğu görülmüştür. 

Anneye Ait Faktörler 

Annenin içinde bulunduğu fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörler emzirmeyi etkilemektedir. 

Fiziksel problemlerin emzirmeyi etkilediğini inceleyen çalışmalarda, meme ucu çatlağı, 

mastit gibi meme sorunlarının ve insizyon yerindeki iyileşmenin etkileyen faktörler arasında 

olduğu görülmüştür (Dinç , 1995; Akyüz ve ark., 2007).  

Sigara kullanan kadınların kullanmayanlara göre emzirme süre ve sıklığının daha düşük 

olduğu ve nikotinin prolaktin hormonunu inhibe ettiği, süt üretimini azalttığı saptanmıştır 

(Haug K et al., 1998). Doğum şekline göre normal doğum yapmış olan annelerin, sezaryen 

doğum yapmış olan annelere göre emzirmeye daha kısa sürede başladıkları ve uzun süre 
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emzirdikleri görülmüştür (Akyüz ve ark., 2007; Çetin ve ark., 2005; Yıldız ve ark, 2008). 

Annelerin doğum sonrası bir saat içinde emzirmeye başlamasının emzirmeyi olumlu yönde 

etkileyeceği vurgulanmıştır (Gretchen and Dabrowski, 2007). O Campo ve ark. (1992), 

emzirmeyi etkileyen faktörler incelemiş ve emzirme sonuçları için en güçlü etkenin öz-

yeterlilik algısı olduğunu belirtmişlerdir. Otsuka ve ark. (2008), emzirme öz-yeterlilik algısı 

ile algılanan süt yetersizliği arasındaki ilişkiyi incelemişler ve öz-yeterlilik algısı 

yükseldikçe annelerin süt yeterlilik algılarının da yükseldiğini belirtmişlerdir. 

Emzirmeyi Etkileyen Çevresel-Sosyal Faktörler  

Doğum sonrası anneler çevresel ve sosyal faktörlerden etkilenebilmektedir. Çevresindeki 

bireylerin annelere emzirme konusunda destek olması önemlidir. C. L. Wagner ve M. T. 

Wagner’ın (1999) çalışmalarında toplumda kadına verilen önem ve toplumda emzirme ile 

ilgili normlar gibi sosyal faktörlerin emzirmeyi etkilediği belirtilmektedir. Annenin ev 

dışında çalışması, çalışma saatlerinden dolayı uzun süre bebekten ayrı kalması, toplum 

içinde bebeğin emzirilmesinin yadırganması gibi faktörlerin bebeğin emzirilmesinde önemli 

ölçüde sorun olduğu düşünülmektedir (Thurman and Allen, 2008). Pavill (2002) annelerin 

emzirme başarısında babaların desteğinin önemini vurgulamıştır. Hemşireler de anneleri 

desteklemesi konusunda babalara öneride bulunmalıdır. 

Bazı hastanelerde yapılan çalışmalarda doğumdan sonra ayrı kalan annelerin bebeklerini 

emzirme oranlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu belirtilmiştir (Aurbach, 2000; Gretchen 

and Dabrowski, 2007).  

Sağlık personelinin özellikle hemşire ve ebelerin, uygun eğitimleri alarak emzirmeyi 

desteklemesi gerekmektedir. Peregrin (2002) çalışmasında yetersiz emzirmenin altında 

yatan temel nedenin sağlık personelinin eğitim yetersizliği ve anneleri yeterince 

destekleyememeleri olduğunu saptamıştır. 

2.5. Öz Yeterlilik Kavramı 

 Öz-yeterlilik kavramını ilk tanımlayan kişi Albert Bandura’dır. Bandura öz-yeterliliği 

‘insanların belli bir performansı gerçekleştirebilmelerini sağlayacak eylemleri başlatma ve 

sergileme becerileri ile ilgili yargıları’ olarak tanımlamıştır (Bandura, 1999). Öz-yeterlilik 

inançları insanları motivasyonel, bilişsel ve duygusal olarak etkiler (Bandura, 1989). 

Algılanan öz-yeterlilik; kişinin belirli düzeylerde kazanımlar elde etmesini sağlamak için 

gereken eylem planlarını gerçekleştirme yeteneklerine olan inançlarını ifade eder (Bandura, 

1998). Kişilerin algıladığı öz-yeterlilik ne kadar güçlü olursa, belirledikleri hedefler o kadar 

yüksek olur ve kendilerine olan bağlılıkları daha da artar. Öz-yeterliliği düşük olan insanlar 

zorluklar karşısında çabaların boşluğuna kolayca ikna olurlar (Bandura, 2004). 
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2.5.1 Öz-Yeterliliğin Gelişmesine Etki Eden Faktörler 

Bandura tarafından bireyin öz-yeterlilik algısına etki eden süreçler tanımlanmıştır. Bunlar; 

Bilişsel Süreç 

Algılanan öz-yeterlilik, kişinin bir davranışa yönelik belirli seviyelerde kazanımlar elde 

etmek için gereken eylemleri planlama ve sürdürme kabiliyetlerine olan inançlardır. İnsanlar 

eylemleriyle arzu edilen etkileri üretebileceklerine inanmadıkça yani öz-yeterlilik algısı 

düşük oldukça zorluklar ve aksilikler karşısında harekete geçmek ve devam etmek için 

yeterli etkiye sahip olamamaktadırlar (Bandura, 1998). 

Motivasyon Süreci 

İnsanların kendi motivasyonlarını ve davranışlarını düzenleme etkinliklerine olan inançları 

kişisel değişimin her aşamasını etkiler. Bireyin bir davranış için motivasyonu davranışın 

sonucunu etkiler. Bir davranışı yerine getirmek isteyen birey kendi isteğiyle motivasyonunu 

artırarak öz-yeterlilik algısını olumlu yönde etkiler (Bandura, 1998). 

Duygusal Süreç 

Öz-yeterliliğin gelişimini davranış ile ilişkili ruh hali etkiler. Pozitif ruh hali öz-yeterliliği 

olumlu yönde etkilerken, umutsuz ruh hali olumsuz yönde etkiler. Depresyon, algılanan öz-

yeterliliğin işleyişini etkileyebilen başka bir yoldur (Bandura, 1998). Depresif olan kişilerin 

kendine olan güveni düşük olabilmektedir. Etkililik inancalarını değiştirmenin yollarından 

biri insanların stres reaksiyonlarını azaltmak ve olumsuz duygusal eğilimlerini 

değiştirmektir. 

Seçim Süreci 

Öz-yeterlilik bireylerin bir davranışa yönelik seçimlerini de etkilemektedir (Bandura, 1998). 

Bir konu hakkında karar verirken başkaları tarafından sürekli yönlendirilip karar veren 

bireylerin öz-yeterliliği düşük olabilmektedir. 

2.6. Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramı 

Cindy-Lee Dennis Bandura’nın öz-yeterlilik kuramından etkilenerek Emzirme Öz-Yeterlilik 

Algısını ve etkileyen faktörleri tanımlayarak ‘Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramını’ 

geliştirmiştir (Dennis, 1999). Dennis’e göre annelerin emzirme öz-yeterlilik algısı; annenin 

emzirmeyi seçip seçmeyeceği, bunun için ne kadar çaba harcayacağı, emzirmeye ilişkin 

düşünceleri ve emzirme sürecindeki zorluklara karşı ne kadar mücadele edeceğini 

göstermektedir. Karşılaştıkları sorunlar karşısında olumlu düşünenler öz-yeterliliği yüksek 
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olan annelerdir (Dennis, 1999). Dennis ve ark. (2010), emziren kadınların performans 

başarılarını, dolaylı deneyimlerini, sözlü ikna kullanımını, psikolojik ve duygusal 

durumlarını incelemiş ve öz-yeterliliği etkileyen faktörleri araştırmıştır. Emzirme öz-

yeterlilik teorisi, bir annenin emzirme kararı ve kişisel emzirme hedeflerini sürdürme 

yeteneği üzerindeki çeşitli etkileri ele alır. Hedefe ulaşma, yeterli emzirme desteği ve öz-

yeterliliğin ürünü olarak tanımlanabilir (Vincent, 2015). Öz-yeterlilik sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesinin temel kavram ve ilkelerinden biri olarak vurgulanır ve kadının çocuğunu 

başarılı bir şekilde emzirmeye yönelik bilgi ve becerilerine olan güveni olarak tanımlanır 

(Dias et al., 2018). Yapılan çalışmalarda yetişkin kadınların emzirme öz-yeterliliği emzirme 

sonuçlarını etkileyen önemli bir değişken olarak tanımlanmıştır. Özellikle doğum öncesi 

emzirme öz-yeterliliğinin, emzirme niyetlerinin ve emzirmenin ön görülen uzunluğunu 

öngördüğü gösterilmiştir (O’campo et al., 1992; Mitra A.K. et al., 2004). Dennis (1999) 

çalışmasında doğum öncesi dönemde emzirme yetenekleri konusunda endişe duyan 

kadınların emzirmeye başlamama olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir.  

 Annenin emzirme öz-yeterliliği dört bilgi kaynağından etkilenmektedir; emzirmeye yönelik 

annenin önceki deneyimleri, emzirmeye yönelik annenin başkalarından gördüğü örnekler, 

emzirmeye yönelik çevrenin desteği ve annenin psikolojik durumudur (Dennis, 1999). 

Emzirme öz-yeterlilik algısını geliştirmek için bu kaynaklar doğum öncesi dönemden 

başlayarak incelenmelidir. 

Emzirmeye Yönelik Annenin Önceki Deneyimleri 

Herhangi bir durum karşısında öz-yeterlilik oluşturmada, bireyin önceki deneyimleri en 

önemli kaynaklardan biridir. Başarılı deneyimler kişilerin öz-yeterliliği artırırken, başarısız 

deneyimler kişilerin öz-yeterliliğini azaltmaktadır. Bireylerin herhangi bir durum karşısında 

öz-yeterlilik algıları yeterli düzeyde olduğu sürece, karşılarına çıkacak sorunlar karşısında 

çözüm yolu bulma başarıları yüksek olacaktır (Bandura, 1998; Bandura et al., 2001). Yapılan 

çalışmalarda annenin önceki emzirme deneyiminin olumlu sonuçlanması bebeğini tekrar 

emzirme olasılığını artırdığı görülmüştür (Hannon et al., 2000; Wiemann et al., 1998). 

Emzirmeye Yönelik Annenin Başkalarından Gördüğü Örnekler 

Bir davranışla ilgili bireysel deneyime sahip olmayan bireyin, o davranışla ilgili başkaları 

üzerinde gözlem yapması bireyin öz-yeterlilik algısını etkiler (Bandura, 1999). İster canlı 

ister kayıtlı olsun diğer bireylerin performansları beceri ve yetenekler hakkında ortak bir 

bilgi kaynağı sağlar. Kadın emziren bir anneyi gözlemlediğinde bu anneyi kendine rol model 

olarak alır. Kadın emzirmeyi başarılı şekilde gerçekleştiren birçok anneyi emzirme sırasında 
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gözlemlerse, kendini duygusal açıdan daha rahat hissedeceği için daha başarılı olacaktır 

(Bandura, 2004; Dennis, 1999). 

Emzirmeye Yönelik Çevrenin Desteği 

Bireyler sahip oldukları yetenekleri için başka bireylerin övgülerine önem verirler. Bu 

durum onların öz-yeterlilik seviyelerinin olumlu yönde etkilenmesine yardımcı olur. Aile 

üyeleri, sağlık uzmanları, akran ve emzirme danışmanları gibi bireylerden alınan destekler 

annenin öz-yeterlilik algısını artırmasında katkı sağlar (Bandura, 2004; Dennis, 1999). 

Genellikle ailesinden, arkadaşlarından destek alan kişilerin emzirme öz-yeterlilik algısının 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Emzirmeye Yönelik Annenin Psikolojik Durumu 

Bireyler duygusal durumlardan etkilenirken bu durum öz yeterliliği de etkilemektedir. 

Pozitif durumlar annenin öz-yeterlilik algısının artmasını sağlarken, ağrı, stres, yorgunluk, 

anksiyete gibi negatif durumlar öz-yeterlilik algısının azalmasına neden olabilir (Bandura, 

1998). Başarılı bir emzirme durumu için duygusal rahatlık oldukça önemlidir. Ayrıca stres 

ve anksiyete gibi olumsuz duygular içeren durumlar oksitosin hormonunu inhibe ederek, 

zayıf süt inme refleksine ve yetersiz süt sendromuna neden olabilir (Dennis, 1999). 

2.7. Emzirme Davranışı Üzerine Öz-Yeterliliğin Etkisi 

Öz-yeterlilik düşünce ve hareketleri dört şekilde etkileyerek bireysel cevaplar oluşturur. 

Bunlar; davranışın seçimi, harcanan çaba ve süreklilik, düşünce şekilleri ve duygusal 

tepkilerdir (Dennis, 1999). 

Davranışın Seçimi 

Emzirmeyi başlatma ve sürdürmede davranış seçimi önemlidir. İnsan davranışı sıklıkla, 

davranışların çevresel etkiler tarafından şekillendirildiği ve kontrol edildiği veya içsel 

eğilimler tarafından yönlendirildiği tek yönlü nedensellik açısından açıklanmıştır (Bandura, 

1999). Annelerin emzirme ile ilgili öğrendikleri bilgileri davranış olarak sürdürmede 

kendilerine inanmaları ve öz güven taşımaları önemlidir (Blyth et al., 2002). 

Harcanan Çaba ve Süreklilik 

Öz-yeterlilik, yeni bir davranışı gerçekleştirmek için gerekli olan çaba ve enerji için, 

zorluklar karşısında bireyleri teşvik eder (Bandura, 1999). Emzirme öz-yeterliliği yüksek 

olan anneler emzirmeyi sürmede daha çok çaba sarf ederler. 
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Düşünce Şekilleri 

Emzirme öz-yeterlilik algısı yüksek olan annelerin emzirmeye yönelik düşünceleri pozitiftir. 

Yüksek öz-yeterlilik algısı bireyleri başarılı olmaya teşvik eder. Öz yeterlilik algısı düşük 

olan bireyler eksik yönlerine odaklanarak, başarısızlıklarını kendi içlerinde büyütürler 

(Bandura, 1999).  

Duygusal Tepkiler 

Emzirme öz-yeterlilik algısı yüksek olan anneler karşılaşacağı zorluklar karşısında daha 

güçlü davranış sergilerler. Öz-yeterlilik, bireylerin yeni bir davranış karşısında verdikleri 

duygusal tepkileri etkiler (Bandura, 1999). 

2.8. Öz-Yeterliliği Artırmada Hemşirenin Sorumlulukları 

DSÖ, UNICEF ve BM Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) dünya çapında 

çocukların sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ‘Sağlığa Ulaştıran Gerçekler’ 

kapsamında emzirmeye yönelik sağlık personelinin vermesi gereken eğitimi 

vurgulamaktadır. Sağlık ve hastalık olarak yaşamın tüm dönemlerinde toplumun en fazla 

birlikte oldukları hemşirelere emzirme konusunda büyük sorumluluk düşmektedir (WHO, 

2004). Sağlık ekibi mensubu olarak hemşirelerin bakım verici, karar verici ve eğiticilik gibi 

birçok rolü ve işlevleri vardır. Çoğu zaman hemşire bu rollerin birden fazlasını aynı zamanda 

yerine getirir. Bakım verirken, eğitir aynı zamanda danışmanlık yapar (Erdemir, 1998). 

Toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte gebelik, doğum ve ebeveynlik hakkında 

bilgiler yetersiz ve yanlış kanılar oldukça yaygındır. Bu dönemde hemşire gebe kadın ve 

eşine eğitim ve danışmanlık yaparak sağlıklı bir bebeğe sahip olunmasına yardım eder 

(Kızılkaya Beji ve Dişsiz, 2015). 

Emzirme doğal bir eylem olmasına rağmen aynı zamanda öğrenilmiş bir davranıştır 

(Çelebioğlu ve ark., 2006). Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde, anne ile bebek 

arasında bir problem olduğunda başvurulan ilk bireyler sağlık personeli olduğundan, 

hemşirelere de büyük sorumluluk düşmektedir (Yiğit ve Arslan, 2008). Hemşirenin verdiği 

bilgi emzirmedeki başarının temelini oluşturur (Mattson and  Smith, 2011). Peregrin (2002), 

çalışmasında yetersiz emzirmenin altında yatan temel nedenin sağlık personelinin eğitim 

yetersizliği ve anneleri yeterince destekleyememeleri olduğunu belirtmiştir. Emziren anne 

öz güvenini kolayca kaybedebilir. Bu durum onu başka besinler vermeye itebilir, çevre 

baskısıyla da yapay besinlere başlamasına neden olabilir. Sağlık çalışanları, annenin kendine 

güvenmesi ve iyi hissetmesi için destek olmalıdır (TC. Sağlık Bakanlığı, 2015).  

Başarılı laktasyon; annenin motivasyonundan, öz-güveninden ve dışarıdan aldığı destekten 

büyük oranda etkilenmektedir (Samuru , 2016). Emzirmede öz-yeterlilik önem taşıdığı için 
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hemşire anne adaylarının emzirmeye başlama ve devam etmede kullandıkları bilgi 

kaynaklarını gözden geçirmelidir (Blyth et al., 2002; Dennis,1999). 

 Öz-yeterliliği artırmada en etkili bilgi kaynağı bireyin kendi kazandığı başarı ve deneyimleri 

olduğu için hemşire annenin önceki deneyimlerini öğrenmeli ve ona göre danışmanlık 

yapmalıdır (Bandura, 1998; Bandura et al., 2001; Dyson et al., 2014). Hemşireler annelerin 

emzirmeyle ilgili korku, anksiyete, yanlış bilgi ve deneyimlerini gözlemleyerek bunları 

düzeltebilir ve öz-yeterliliklerini arttırmalarında katkıda bulunabilir. Hemşire prenatal 

değerlendirmeyi yapmalı, doğum sonrasında başarılı bir emzirmenin başlaması ve devam 

etmesini sağlamak için anneyi cesaretlendirmelidir (Dennis and Faux, 1999). Anneler 

bebeklerini yeterli ve etkili biçimde emzirmesi konusunda gebeliğin son trimesterinde 

hemşireler tarafından desteklenmelidir. Annelere bebeği etkin emzirme, emzirme teknikleri, 

emzirme süresi ve sıklığı öğretilmelidir. Annelere emzirme konusunda verilen eğitimin 

emzirmenin başlaması, sürdürülmesi ve emzirme başarısında etkili olduğu belirtilmektedir 

(Otsuka et al., 2008). 
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3.GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Türü 

Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı türde bir araştırmadır. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zamanı  

Araştırma Gaziantep’te bulunan SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine başvuran gebeler 

üzerinde yapılmıştır. Araştırma Ekim 2019 tarihinde başlamış, Haziran 2020 tarihinde 

tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri Ekim 2019-Mart 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. 

İlgili hastane 1996 yılında hizmete açılmıştır. Belirtilen hastanede halihazırda 5 kadın-

doğum polikliniği bulunmaktadır. Bu polikliniklerde kadın doğum uzmanı olan 5 hekim 

görev yapmaktadır.   

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran gebeler oluşturmuştur. 2018 

yılı içinde ilgili polikliniğe başvuran gebe sayısının 3300 olduğu belirlenmiştir. 2019 yılı 

için de evrenin aynı olacağı varsayılmıştır. Evrenin %10’u örnekleme alınmıştır. Buna göre 

güvenilirliği %95 alınarak örneklem sayısı 330 olarak belirlenmiştir.  

3.4. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” (EK-1) ve “Prenatal (Doğum Öncesi) 

Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği” (EK-2) kullanılmıştır.  

3.4.1. Veri Toplama Araçları 

 

- Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form gebelerin sosyo-

demografik ve obstetrik özelliklerini belirleyebilecek türdeki toplam 20 sorudan 

oluşmaktadır (EK-1). 

- Prenatal Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği (PEÖYÖ) (Prenatal Breast-Feeding Self-

Efficacy Scale (PBSES): Wells ve arkadaşları tarafından gebelerin emzirme öz-

yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla 2006 yılında geliştirilmiştir. Aydın ve 

Pasinlioğlu tarafından 2016 yılında Türkçeye uyarlanmıştır (Ek-2). Ölçek toplam 20 

maddeden oluşmaktadır ve alt boyutları bulunmamaktadır. Ölçek 5’li likert tipindedir. 

Ölçeğin maddeleri; “Hiç Emin Değilim” (1 Puan), “Biraz Eminim” (2 Puan), “Oldukça 
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Eminim” (3 Puan), “Çok Eminim” (4 Puan), “Tamamen Eminim” (5 Puan) şeklindedir. 

Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 

20, en yüksek puan 100’dür. Ölçeğin kesme noktası bulunmamaktadır. Ölçekten alınan 

puanın yükselmesi emzirme öz-yeterlilik algısının arttığını göstermektedir. Ölçeğin 

Türkçe versiyonun Cronbach Alfa kat sayısı 0.86’dır. bu çalışmadaki Cronbach Alfa 

katsayısı 0.95 dır. 

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması: Veriler araştırmacının kendisi tarafından 

toplanmıştır. Poliklinik ortamında uygun bir odada gebelerle yüz yüze görüşülerek ilgili 

formların doldurulması sağlanmıştır. Gebelere araştırmacı tarafından araştırmayla ilgili bilgi 

verilerek, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve iletişim sorunu bulunmayanlara 

uygulanmıştır.  

3.5. Araştırmanın Değişkenleri  

Bağımlı Değişken: Gebelerin emzirme öz-yeterliliği  

Bağımsız Değişken: Gebelerin sosyo-demografik özellikleri  

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi  

Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 22 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistik olarak; nitel veriler için sayı ve yüzde değerleri, sürekli veriler için ortalama ± 

standart sapma, verilmiştir. Sürekli verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov-

Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. İki grup karşılaştırmasında bağımsız gruplar da t-testi, 

ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. ANOVA sonucu 

anlamlı fark bulunduğunda farkın hangi gruptan kaynaklandığı Tukey testi ile 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel karşılaştırmalarda hata payı p<0.05 olarak kabul edilmiştir.  

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Genellenebilirliği 

Araştırmanın yalnızca SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine başvuran gebeler üzerinde yapılmış 

olması araştırmanın sınırlılığıdır. Bu araştırma yalnızca araştırma kapsamındaki gebelere 

genellenebilir. 

3.8. Araştırmada Etik Kurallar 

SANKO Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (EK-3). 

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ nden kurum izni 

alınmıştır (EK-4). Araştırmadaki gebelere, çalışmanın amacı, planı ve süresi anlatılarak 

gönüllü olanlardan yazılı ve sözlü onam alınarak araştırma kapsamına alınmış ve çalışmaya 
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dahil edilmiştir. Çalışmaya katılıp katılmamakta özgür oldukları, istedikleri zaman 

katılımlarını sonlandırabilecekleri, bilgilerinin araştırmanın amacı dışında başka hiç 

kimseyle paylaşılmayacağı belirtilerek etik ilkeler yerine getirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya katılan 330 gebeden elde edilen bulgular tablolar halinde 

sunulmuştur.  

Tablo 4.1. Gebelerin Sosyo-demografik Özelliklerinin Dağılımı  

 

 

 

Özellikler (N=330)                                              Sayı                           % 

 Yaş 

     18-24                                                                   71                            21.5               

     25-29                                                                 159                            48.2              

     30-34                                                                   77                            23.3              

     35 ve üzeri                                                           23                             7.0              

                      

Eğitim Durumu                                                                  

     İlkokul ve altı                                                      57                            17.3 

     Ortaokul/Lise                                                    110                            33.3                                          

     Üniversite ve ↑                                                  163                            49.4                                                 

 

Çalışma Durumu 

     Çalışan                                                              159                            48.2 

     Çalışmayan                                                       171                            51.8 

                                                                                                                                                                                                                                           

Eş Eğitim Durumu 

     İlkokul ve altı                                                     27                              8.2                                

     Ortaokul/Lise                                                   122                            37.0 

     Üniversite ve ↑                                                 181                            54.8      

 

Eş Mesleği  

     Memur                                                               69                            20.8 

     Öğretmen                                                           35                            10.6 

     Esnaf                                                                153                            47.3 

     İşçi                                                                     73                            21.3 

 

Aylık Gelir 

     Gelir giderden az                                                 9                              2.7 

     Gelir gidere eşit                                               254                            77.0 

     Gelir giderden fazla                                           67                            20.3 

  

Aile Tipi  

     Çekirdek aile                                                   320                            97.0                                                                

     Geniş aile                                                          10                              3.0 

 

Yaşamının Çoğunu  

Geçirdiği Yer 

     İl                                                                      297                           90.0 

     İlçe                                                                    27                             8.2 

     Köy                                                                     6                             1.8 
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Gebelerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 4.1.’ de verilmiştir. 

Gebelerin %48.2’si 25-29 yaş grubundadır. Gebelerin %49.4’ünün eğitim düzeyi üniversite 

ve üzerinde olup, %51.8’i herhangi bir işte çalışmamaktadır. Eşlerin %54.8’inin eğitimi 

üniversite ve üzerinde olup, %47.3’ünün esnaf olduğu belirlenmiştir. Gebelerin %77’sinin 

gelirinin giderine eşit olduğu, %97’sinin çekirdek aileye sahip olduğu ve %90’ının 

yaşamının çoğunu il merkezinde geçirdiği belirlenmiştir (Tablo 4.1.). 
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Tablo 4.2. Gebelerin Obstetrik Özelliklerinin Dağılımı 

 

 

Özellikler  (N=330)                                                    Sayı                      % 

                                                            

Gebelik Sayısı 

     1                                                                                134                     40.6 

     2                                                                                113                     34.2 

     3 ve ↑                                                                          83                     25.2 

 

Yaşayan Çocuk Sayısı 

     0                                                                                151                     45.8 

     1                                                                                111                     33.6 

     2                                                                                  51                     15.5 

     3 ve ↑                                                                          17                       5.1 

 

Trimester 

     1                                                                                  65                     19.7 

     2                                                                                103                     31.2 

     3                                                                                162                     49.1 

 

Bebeğin Cinsiyeti 

     Kız                                                                            113                     34.2 

     Erkek                                                                        149                     45.2 

     Belli değil                                                                   68                     20.6 

 

Gebeliğin Planlı Olma Durumu 

     Planlı                                                                        283                     85.8 

     Planlı değil                                                                 47                     14.2 

 

Bebeği İsteme Durumu 

     İstiyor                                                                       329                     99.7 

     İstemiyor                                                                      1                       0.3 

 

Daha Önce Emzirme Durumu 

     Emziren                                                                    165                     50.0 

     Emzirmeyen                                                             165                     50.0 

 

Gebelerin obstetrik özelliklerinin dağılımı Tablo 4.2 de verilmiştir. 

Gebelerin %40.6’sının ilk gebeliğidir. Hiç çocuğu olmayan gebelerin oranı %45.8, yaşayan 

çocuk sayısı bir tane olan gebelerin oranı %33.6’dır. Gebelerin %49.1’i 3. trimesterde 

bulunmaktadır. Doğacak bebeklerin %34.2’si kız, %45.2’si erkek cinsiyete sahip iken 

%20.6’sının cinsiyeti henüz belli değildir. Gebelerin %85.8’i bu gebeliğin planlı olduğunu 

ve %99.7’si bu bebeği istediğini belirtmiştir. Gebelerin %50’si daha önce bebeklerini 

emzirmiştir (Tablo 4.2.). 
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Tablo 4.3. PEÖÖ’ den Alınabilecek ve Alınan Min-Max Puanlar İle Gebelerin Puan 

Ortalaması 

                                            Ölçekten                       Ölçekten                       Gebelerin 

                                         Alınabilecek                     Alınan                            Toplam  

 Ölçek           N              Min-Max Puan            Min-Max Puan            Puan Ortalaması                                                                         

            

 

 

PEÖÖ           330                20 - 100                          33 - 90                      68.08 ± 14.475      

                                                                                 

 

Tablo 4.3.’te PEÖYÖ’ den alınabilecek ve alınan min-max puanlar ile gebelerin aldığı 

toplam puan ortalaması verilmiştir. 

PEÖYÖ’den alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100’dür. Gebelerin aldığı en 

düşük puan 33, en yüksek puan 90 olmuştur. Gebelerin ölçekten aldığı toplam puan 

ortalamasının 68.08±14.475 olduğu saptanmıştır (Tablo 4.3.). 
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Tablo 4.4. Gebelerin Bazı Sosyo-demografik ve Obstetrik Özelliklerine Göre 

Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

 

   

 Özellikler                         Sayı                     Puan                    Test ve                İleri                                                                                                             

    (N=330)                                                    X̄±SS                   p Değeri              Analiz 

 

Yaş 

     18-24 (1)                             71              66.32±12.25             F=20.17            2>1 P=0.00 

     25-29 (2)                           159              77.75±12.99             P=0.00              3>1 P=0.00 

     30-34 (3)                             77              82.69±14.34                                       4>1 P=0.00 

     35 ve üzeri (4)                     23              75.87±13.45                                       3>2 P=0.03                     

 

Eğitim Durumu                                                                  

     İlkokul ve altı (1)                 57              66.61±11.81             F=87.30            3>1  P=0.00 

     Ortaokul/Lise  (2)              110              68.75±11.04             P<0.00              3>2  P=0.00 

     Üniversite ve Üzeri (3)     163             84.82±11.86                                     

 

Gebelik Sayısı 

     İlk gebelik (1)                    134             76.74±14.63               F=4.837            3>2 P=0.00 

     2. gebelik (2)                    196             78.69±14.40              P=0.00 

     3. veya daha fazla (3)         83             72.40±12.93 

 

Trimester 

     1                                          65             76.03±14.76              F=0.17 

     2                                        103             76.34±14.49              P=0.95 

     3                                        162             76.41±14.09   

 

Bebeğin Cinsiyeti 

     Kız                                    113             75.22±14.51               t=1.164 

     Erkek                                149             77.28±13.95               P=0.24 

 

Daha Önce Emzirme  

Durumu 

     Emziren                             165             76.65±13.84               t=0.430 

     Emzirmeyen                      165             75.98±14.78               P=0.66 

 

Aylık Gelir 

     Gelir giderden az (1)             9             70.78±9.28                 P=0.00          3>2 P=0.00 

     Gelir gidere eşit (2)           254             74.94±13.67               F=7.93 

     Gelir giderden fazla (3)       67             82.25±15.69              

  

Aile Tipi  

     Çekirdek aile                     320              76.16±14.27              P=0.25                                                                

     Geniş aile                            10               81.40±15.30              t=-1.14 
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Gebelerin bazı sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerine göre prenatal emzirme öz-

yeterlilik ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması tablo 4.4.’ te verilmiştir. 

Gebelerin bazı özelliklerine göre PEÖYÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda; 

gebelerin yaşına göre puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Tukey 

ileri analizine göre; farkın 30-34 yaş grubunda olan kadınlardan kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Gebelerin eğitim durumuna göre puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05).  Farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Tukey ileri analizine göre; farkın ilkokul ve altı 

ve üniversitesi mezunu olan gebelerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Gebelerin gebelik 

sayısına göre puan ortalamaları arasında farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Tukey 

ileri analizine göre; 2. gebeliği olanlar ile 3. veya daha fazla gebeliği olanlardan 

kaynaklandığı saptanmıştır. Gebelerin; kaçıncı trimesterde olduğu, bebeğin cinsiyeti, daha 

önce emzirme durumu ve aile tipine göre PEÖYÖ puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Gebelerin aile tipine göre 

PEÖYÖ puan ortalamaları arasında farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır 

(P<0.05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Tukey ileri 

analizine göre; farkın geliri giderden fazla olan gebeler ile geliri gidere eşit olan gebelerden 

kaynaklandığı belirlenmiştir (Tablo 4.4.). 
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5. TARTIŞMA 

Bu bölümde gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerine göre emzirme öz-

yeterliliklerine yönelik tartışmaya yer verilmiştir. 

Emzirme, çocuğun hayatta kalması ve sağlığını sürdürmesi için en etkili yoldur. Emzirmenin 

anneye ve bebeğe olağanüstü faydaları olduğu bilinmektedir. İlk altı ay ihtiyaç duyduğu tüm 

besinleri, vitaminleri ve mineralleri sağlar ve başka besin desteğine ihtiyacı yoktur. Bu 

sebeple ilk altı ay emzirilmesi önerilmektedir (WHO, 2018; UNICEF, 2015). Yapılan 

çalışmalarda emzirmeye başlama ve sürdürmede en önemli faktörlerden biri olan emzirme 

öz-yeterliği olduğu görülmüştür. Emzirme öz-yeterliliği ise kadınların emzirme ile ilgili 

kişisel deneyimleri, emzirmeyi isteyip istememesi, çevresinden gördüklerini uygulaması 

gibi faktörlerden etkilenmektedir (Blyth,2002; Dennis and Faux, 1999). O’ Campo ve 

arkadaşlarının (1992), yaptığı çalışmada doğum öncesi sosyodemografik ve psikolojik 

faktörler ile emzirme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İlgili çalışma sonucunda doğum öncesi 

emzirmeyi etkileyen faktörleri belirlemenin, kısa emzirme süresi olan kişileri doğum öncesi 

tanılamanın etkili bir yöntem olduğu saptanmıştır.  

Bu çalışmada gebelerin yaklaşık %70’nin 30 yaşın altında yani genç denilecek yaşta olduğu 

söylenebilir. Gebelerin eğitim durumuna bakıldığında yaklaşık yarısının (%49.4) ve 

üniversite üzerinde bir eğitime sahip olduğu, %82.7’sinin ise orta öğretim ve üzerinde bir 

eğitiminin olduğu görülmektedir. TNSA 2018 verilerine göre kadınların %41’1’i lise ve 

üzeri eğitimi tamamlamıştır. Bu çalışma kapsamındaki gebelerin eğitim düzeyinin yüksek 

olduğu söylenebilir. Çalışmadaki gebelerin gelir durumuna bakıldığında; %97.3’ünün geliri 

gidere eşit veya gelir giderden daha fazladır. Yani bu çalışmadaki gebelerin ekonomik 

durumu orta ve üzerinde olduğu söylenebilir. Gebelerin %97’si çekirdek aileye sahiptir. 

Ayrıca gebelerin %98.2’si yaşamının çoğunu il veya ilçede geçirmiştir (Tablo 4.1.).  

Gebelerin %74.8’i 2 veya daha az gebelik geçirmiştir. Hiç çocuğu olmayan ve bir çocuğu 

olan gebelerin oranı %79.4’tür. Yani gebelik deneyimi 3 veya daha fazla olan annelerin az 

sayıda olduğu söylenebilir. Gebelerin %14.2’sinin gebeliğinin planlı olmadığını belirtmiştir. 

Az da olsa gebelerde aile planlaması hizmetleri konusunda bilgi eksikliği veya hizmet açığı 

bulunduğu söylenebilir. Gebelerin %99.7’sini gebeliği istiyor olduğu görülmüştür. Yani 

gebeliği planlı olmayan gebelerin de gebeliği istediği söylenebilir ki bu anne ve bebek sağlığı 

açısından olumlu bir faktördür. Gebelerin yarısı daha önce emzirmiştir. Ancak bu durum 

gebelerin yarısı emziriyor anlamına gelmemektedir. Çünkü gebelerin %40’6’sının ilk 

gebeliğidir. Bu durumda gebelerin %9.4’ünün çocuğu olduğu halde emzirmediği 

söylenebilir. 



 

26 

 

Prenatal emzirme öz-yeterlilik ölçeğinden (PEÖYÖ) alınabilecek en düşük puan 20, en 

yüksek puan 100’dür. Bu çalışmada PEÖYÖ’den gebelerin aldıkları en düşük puan 33, en 

yüksek puan 90’dır. Toplam puan ortalamasının 68.08±14.475 olduğu saptanmıştır. Buna 

göre çalışma kapsamındaki gebelerin emzirme öz-yeterliliği ortanın üzerinde olduğu 

söylenebilir. (Tablo 4.3.). PEÖYÖ’nin geliştirildiği, Wells ve ark (2006)’nın yaptığı 

çalışmada PEÖYÖ toplam puan ortalaması 75,32±19,51 olup bu çalışmadan daha yüksektir. 

Benzer şekilde PEÖYÖ’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan çalışmada, gebelerin 

aldığı  puan ortalaması 73.52±8.05 olup bu çalışmadan daha yüksek olduğu görülmektedir 

(Aydın ve Pasinlioğlu 2016). İnce ve ark.’nın (2017) annelerin emzirme öz-yeterlilikleri ve 

emzirme başarılarını inceleyen çalışmada öz-yeterlilik puan ortalaması 57,16±6,92 olup bu 

çalışmadan daha düşüktür. Yapılan bir çalışmada emzirme öz-yeterliliği düşük olan annelere 

emzirmeyi destekleyici müdahaleler önerilmiştir (Nanishi et al., 2015).  

Bu çalışmada yaş arttıkça emzirme öz-yeterliliğinin arttığı saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.4). 

Aydın ve Pasinloğlu’nun (2016) çalışmasında yaş gruplarına göre PEÖYÖ puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Benzer şekilde PEÖYÖ’nin kullanıldığı 

bir başka çalışmada da yaş gruplarına göre ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olmadığı saptanmıştır (Akça, 2016). Wutke ve Dennis (2007), 

yaptıkları çalışmada yaş gruplarına göre emzirme öz-yeterlilik algısı puan ortalamaları 

arasında çok zayıf bir ilişki saptamışlardır.  Çalık ve ark.’nın (2017) yaptığı çalışmada anne 

yaşı arttıkça, anne sütü verme eğilimlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Emzirmeyle 

ilişkili faktörleri inceleyen çalışmalarda 25 yaş ve üzeri kadınlarda emzirmeyi sürdürme 

süresinin arttığı belirtilmiştir (Dennis, 2002; Gijbers et al., 2008; Scott et al., 2001). Bu 

çalışmanın bulgularının da bu sonuçlarla uyumlu olduğu söylenebilir. Yaş arttıkça yaşanılan 

deneyimler artmaktadır. Annenin pozitif deneyimleri emzirme öz-yeterliliğini olumlu 

etkileyen faktörler arasındadır. Dolayısıyla 18-24 yaş arası annelerin PEÖYÖ puan 

ortalamalarının (66.32±12.25), 30-34 yaş arası annelerin puan ortalamalarından 

(82.69±14.34) düşük olmasının nedeni bu şekilde açıklanabilir.   

Bu çalışmada annelerin eğitim düzeyi arttıkça emzirme öz-yeterliliği puan ortalamasının 

arttığı görülmektedir (p<0.05) (Tablo 4.4.). Blyth ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada eğitim 

düzeyi ile emzirme öz-yeterliliği arasında bir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Ancak eğitim 

düzeyi emzirmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İlk altı ay yalnızca anne sütünün 

verilmesine etki eden etmenlerle ilgili yapılan bir çalışmada annenin eğitim düzeyinin bu 

konuda önemli rolü olduğu vurgulanmıştır (Ata Yüzügüllü et al., 2018). Karaçam’ın (2006) 

anne sütünün 4 ay verilmesine etki eden faktörleri inceleyen çalışmasında annenin eğitim 

düzeyi arttıkça daha etkili emzirdikleri belirlenmiştir. Dennis’in (2006) çalışmasında yüksek 



 

27 

 

eğitim düzeyine sahip annelerin, eğitim düzeyi düşük olan annelere göre daha yüksek 

emzirme öz-yeterliliğine sahip olduğu belirtilmiştir. Emzirmeyle ilgili yapılan bazı 

çalışmalarda, üniversite mezunu olan ve ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirilen 

annelerin emzirme öz-yeterlilik puan ortalamaları diğer annelere göre yüksek bulunmuştur 

(Bertini et al., 2003; Baysal ve ark., 2014; Aluş Tokat ve Okumuş, 2013). Yapılan başka bir 

çalışmada ileri yaş grubu anneler ile eğitim düzeyi yüksek olan annelerin emzirme öz-

yeterlilik düzeyleri diğerlerine göre daha yüksek bulunmuş olup sütlerini daha yeterli olarak 

algıladıkları belirtilmiştir (Gökçeoğlu ve Küçükoğlu, 2016). Goulet (2007) çalışmasında; 

annelerin eğitim düzeylerinin ve yaşlarının, emzirme kararı verilmesi ve emzirmenin 

sürdürülmesinde önemli faktörler olduğunu saptamıştır. Bu çalışmanın bulguları belirtilen 

çalışmanın bulguları ile örtüşmektedir. Emzirme öz-yeterliliğinin pozitif emzirme 

davranışına etkisi olduğu bilinmektedir (Dennis, 1999). Eğitim düzeyi arttıkça, annelerin 

emzirme konusunda bilinç düzeyi artmakta bu da emzirme konusunda öz-yeterliliği 

artırmaktadır denilebilir.  

Yapılan çalışmalarda önceki deneyimlerin emzirme öz-yeterliliğine etkisinin olduğu 

belirtilmektedir (Kingston et al., 2007; Bartle and Harvey, 2017; Rodrigues et al.,2015). Bu 

çalışmada gebelik sayısına göre puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). (Tablo 4.4.). İkinci gebeliği olanların puan ortalaması 

hem 1. hem 3. gebeliği olanların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

İlk gebelikte annelerin emzirme konusunda yeterli bilince sahip olmadığı söylenebilir. 

Çünkü daha önce bir emzirme deneyimine sahip olmadıkları için emzirme konusunda yeterli 

bilince sahip olmamaları beklenen bir durumdur. İkinci gebelikte anneler ilk gebeliğe göre 

emzirme konusunda daha bilinçli hale gelmektedir. Çünkü ilk gebeliklerinde emzirme 

deneyimi yaşamış olduklarından, ikinci gebeliklerinde emzirme ile ilgili daha duyarlı hale 

gelmiştir. Bu durumun emzirme öz-yeterliliğinin yüksek olmasında etkili olduğu 

söylenebilir. Ancak 3 veya daha fazla gebelikte bu olayın yani emzirmenin sıradanlaştığı ve 

bu nedenle duyarlılığının azaldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak annenin emzirme öz-

yeterliliği azalmış olabilir. Başka bir çalışmada gebelik sayısının, emzirmeye devam etmede 

önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir (Bunschoten et al., 2001). Demirtaş ve ark.’nın (2011) 

çalışmasında daha önce doğum yapmış olmanın, annenin emzirme niyetini olumlu yönde 

etkilediği düşünülmektedir. Diğer bir çalışmada multipar annelerin emzirme sürelerinin 

primiparlara göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Perrine et al., 2012). Wutke ve 

Dennis’in (2007) çalışmalarında multipar annelerin emzirme öz-yeterliliği primipar annelere 

göre daha yüksek bulunmuştur. Akkoyun ve Arslan’ın (2016) çalışmalarında annenin yaşı, 

gebelik sayısı, doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı ve bebeğin yaşı arttıkça emzirme öz-
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yeterliliğinin arttığı belirtilmiştir. Aydın ve Pasinloğlu’nun (2016) çalışmasında ise ilk 

gebeliği olanların emzirme öz-yeterliliğinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni 

olarak da primigravidaların emzirmeyi öğrenme konusundaki isteklerinin öz-yeterliliği 

olumlu yönde etkilemesi olarak belirtilmiştir. Bu çalışmaların aksine Durmuş’un (2009) 

çalışmasında gebelik sayısı ile anne sütü ile beslenme arasında istatistiksel açıdan bir ilişki 

bulunmamıştır. Goyal ve ark.’nın (2011) çalışmasında da gebelik sayısı ile emzirme başarısı 

arasında ilişki olmadığı belirtilmiştir. 

Gebelik haftası ve fetüsün cinsiyetinin PEÖYÖ puan ortalamasını etkilemediği görülmüştür 

(p>0.05) (Tablo 4.4.). Benzer şekilde Baysal ve ark.’nın (2014) çalışmalarında bebeğin 

cinsiyetinin emzirme öz-yeterliliğini etkilemediği tespit edilmiştir. Kondolot ve ark.’nın 

(2009) yaptığı çalışmada çocuğun cinsiyetinin anne sütü alma durumlarını etkilemediği 

belirtilmiştir. Aslan’ın (2016) emzirme öz-yeterliliği ve depresyon ilişkisini incelediği 

çalışmasında bebeğin cinsiyetinden memnun olma durumunun emzirme öz-yeterliliğini 

etkilediği saptanmıştır. Bu çalışmada ise gebelerin cinsiyet farkı gözetmeden bebeklerini 

emzirmeyi istiyor olmalarından dolayı cinsiyet farkının emzirme öz-yeterliliğini 

etkilemediği düşünülmüştür. Gebelerin trimesterlere göre puan ortalamalarına bakıldığında 

her üç trimesterdeki gebelerin puan ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Oysa özellikle son trimesterdeki gebelerin puan ortalamasının diğerlerine 

göre daha yüksek olması beklenirdi. Çünkü son trimester artık doğuma hazırlık sürecidir ve 

anne bebeğinin doğması için sabırsızlanır, bebeğin bakımı ve beslenmesi için en uygun olanı 

yapmayı ister. Bebek için en değerli besinin anne sütü olmasından hareketle öncelikle 

bebeğini anne sütü ile beslemeyi planlar.  

Bu çalışmada daha önce emzirme durumuna göre PEÖYÖ puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.4). Emzirme öz-yeterliliği ile 

ilgili yapılan çalışmalarda daha önce emzirme deneyimi olan annelerin emzirme öz-yeterlilik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu vurgulanmıştır (Dennis,2006; Gökçeoğlu ve Küçükoğlu, 

2016). Gerçek ve ark.’nın (2016) yaptığı çalışmada çocuk sayısı arttıkça algılanan emzirme 

öz-yeterlilik düzeyinde artış olduğu belirlenmiştir. Aydın ve Pasinlioğlu’nun (2016) 

çalışmasında emzirme deneyimi olmayanların emzirme öz-yeterlilik düzeylerinin daha 

yüksek olduğu vurgulanmıştır. Baysal ve ark’nın (2014) çalışmalarında ise emzirme 

deneyiminin emzirme öz-yeterliliğini etkilemediği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bu 

konuda literatürde fikir birliği bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada aylık gelire göre puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Gökçeoğlu ve Küçükoğlu’nun (2014) annelerin emzirme öz-

yeterlilikleri ile sütün yeterlilik algısı arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; gelir 
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düzeyi yüksek olan annelerin emzirme öz-yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Alp’in (2009) çocuklarda anne sütü ile beslenme süresi ve ilişkili faktörlerin 

incelendiği çalışmasında ekonomik durumu iyi olan annelerin emzirme süresinin yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Cömert Arslan’ın (2011) çalışmasında algılanan gelir durumuna göre 

gelir durumunu iyi olarak algılayan annelerin emzirme öz-yeterliliğinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Görüldüğü üzere bu çalışmanın bulguları literatür bulguları ile uyumludur. 

Gebelerin aile tipine göre PEÖYÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan 

önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Ancak geniş aileye sahip olanların sayısı 10 kişi 

olmasına rağmen puan ortalamaları (81.40±15.30), çekirdek ailede yaşayanların puan 

ortalamalarından yüksek bulunmuştur (76.16±14.27). Bu durumda geniş ailede yaşayanların 

daha önce emzirme deneyimi yaşamış kişilerden olumlu yönde etkilenmiş olabileceği 

düşünülebilir. Bu çalışmanın aksine, Aydın ve Pasinlioğlu’nun (2016) çalışmasında çekirdek 

ailede yaşayanların PEÖYÖ puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Işık Koç ve 

Tezcan’ın (2005) gebelerin emzirmeye ilişkin tutumları ve emzirme tutumunu etkileyen bazı 

faktörlerin incelendiği çalışmalarında çekirdek ailede yaşayan gebelerin emzirme tutumu 

puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gebelerde emzirme öz-yeterliliklerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

 

- Çalışma kapsamındaki gebelerin prenatal emzirme öz-yeterliliklerinin ortanın üzerinde 

olup olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

- Gebelerin eğitim düzeyinin emzirme öz-yeterliliğini etkilediği, üniversite ve/veya üzeri 

eğitim alan gebelerin emzirme öz-yeterliliklerinin en yüksek olduğu belirlenmiştir. 

- Gebelerin yaşlarının emzirme öz-yeterliliğini etkilediği, 30-34 yaş grubundaki gebelerin 

emzirme öz-yeterliliklerinin en yüksek olduğu saptanmıştır. 

- Gebelik sayısının gebelerde emzirme öz-yeterliliğini etkilediği 2. gebeliği olanların 

emzirme öz-yeterliliğinin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

- Gebelerin aylık gelir durumunun emzirme öz-yeterliliğini etkilediği, gelir durumu 

giderden fazla olan gebelerin emzirme öz-yeterliliklerinin en yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler; 

 

Anne sütünün anne/bebek/çocuk sağlığı açısından önemine binaen; 

- Gebelere sağlık hizmeti sunan sağlık personelinin (Ebe, hemşire, hekim) emzirmenin ve 

gebelerin emzirme öz-yeterlilik algısının önemi konusunda eğitim alması, 

- Emzirme danışmanlığı hizmetlerinin arttırılması, 

- Anne sütünün önemi konusunda tüm gebelere kitle iletişim araçları başta olmak üzere, 

gebe okulları ve benzer platformlarda eğitim verilmesi, 

- Gebelerin emzirmeyi başlatma ve sürdürme konusunda desteklenmesi, 

- Genç yaştaki gebeler ile eğitim ve gelir düzeyi düşük olan gebeler öncelikli olmak üzere, 

tüm gebelere emzirme öz-yeterliliklerinin arttırılması için eğitim verilmesi, 

 Önerilir.   
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8. EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EK-1 Kişisel Bilgi Formu 

Gebelerde Emzirme Öz-Yeterliliği ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi  

Bu çalışma gebelerin emzirme öz-yeterliliği ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan bir anket çalışmasıdır. Elde edilen veriler akademik amaçlı 

kullanılacaktır. 

Bu ankete katılmak istiyor musunuz?     Evet 

                                    KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

 

                                                                       Form No: 

1.Yaşınız ? 

 

1)18-24            2)25-29            3)30-34              4)35 ve üzeri 

2. Eğitim Durumunuz ? 

 1) İlkokul ve altı          2) Orta Okul / Lise           3) Üniversite ve üzeri 

3. Çalışma Durumu? 

  

1) Çalışıyor               2) Çalışmıyor 

 

4. Eşinizin Eğitim Durumu ? 

  

 1) İlkokul ve altı          2) Orta Okul / Lise          3) Üniversite ve üzeri 

5. Eşinizin Mesleği ? 

 

1) Memur             2) Öğretmen           3) Esnaf              4) İşçi 

 

6. Ailenizin Aylık Gelir Durumu ? 

 

 1) Gelir giderden az           2) Gelir gidere eşit            3) Gelir giderden fazla   

7. Ailenizin Tipi ? 

 1) Çekirdek Aile          2) Geniş Aile      

8. Yaşamınızın Çoğunu Geçirdiğiniz Yer ? 

 1) İl                2) İlçe              3) Köy        

9. İlk Evlilik Yaşınız ?............... 

10. İlk Gebelik Yaşınız ?.............. 

 



 

 
 

EK-1 Kişisel Bilgi Formu (Devamı) 

11. Gebelik Sayınız (bu gebelik dahil) ? 

            1) 1                 2) 2                   3) 3 ve üzeri 

12. Yaşayan Çocuk Sayınız ? 

             1) 0                  2) 1                 3) 2                   4) 3 ve üzeri            

13. Gebelik Süreniz ?............... hafta 

 1) 1. Trimester         2) 2. Trimester          3) 3. Trimester 

 

14. Bebeğinizin Cinsiyeti ? 

 1) Kız            2) Erkek 

15. Bu Gebeliğiniz Planlı mıydı ? 

 1) Evet           2) Hayır 

 

16. Bu Bebeği İstiyor musunuz ? 

1) Evet           2) Hayır 

 

17. Daha Önce Emzirdiniz mi ? 

 1) Evet           2) Hayır 

18. Önceki Bebeğinizi / Bebeklerinizi Ne Kadar Süre Emzirdiniz ? 

 

 1) Birinci bebek emzirme süresi ……….. ay 

 2) İkinci bebek emzirme süresi ………… ay 

 3) Üçüncü bebek emzirme süresi ………. ay 

 4) Dördüncü bebek emzirme süresi ……. ay 

 5) Diğer  ( ……………………………..)  

19. Bu Bebeğinizi Emzirmeyi Düşünüyor musunuz ? 

 1) Evet          2) Hayır           3) Kararsızım 

 

20. Bu Bebeğinizi Ne Kadar Süre Emzirmeyi Planlıyorsunuz ? .............. ay 

 

 

 

 



 

 
 

EK-2 Prenatal (Doğum Öncesi) Emzirme Öz-Yeterliliği Ölçeği 

Aşağıdaki maddelerde tanımlanan ifadelerden her birini yapabildiğinizden ne kadar emin 

olduğunuzu belirtiniz. 

  

 

                        İFADELER 

H
iç

 E
m

in
 

D
eğ

il
im

 

B
ir

az
 

E
m

in
im

 

O
ld

u
k
ça

 

E
m

in
im

 

Ç
o
k
 

E
m

in
im

 

T
am

am
en

 

E
m

in
im

 

1. Bebeğimi emzirirken karşılaştığım sorunlarla 

ilgili gereksinim duyduğum bilgiyi bulabilirim. 
     

2. Bebeğimi emzirirken bilmem gereken şeyleri 

öğrenebilirim. 
     

3. Bebeğimi emzirmekle ilgili soracaklarım olursa 

kime soracağımı bilirim. 
     

4. Bebeğimi emzirmenin önemi hakkında eşimle 

konuşabilirim. 
     

5. Bebeğimin emzirilmesi hakkında bana sağlık 

hizmeti sunan kişi (Ebe/Hemşire/Hekim vb.) ile 

konuşabilirim. 

     

6. Bebeğimi emzirme düzenime göre günlük 

işlerimi planlayabilirim. 
     

7. Meşgul olsam bile, bebeğimi emzirmek için 

zaman ayırabilirim. 
     

8. Yorgun olsam bile, bebeğimi emzirebilirim.      

9. Üzgün olsam bile, bebeğimi emzirebilirim.      

10. Süt sağmak içim meme pompası kullanabilirim.      

11. Başkaları bebeğimi anne sütü ile besleyebilsin 

diye sütümü hazırlayabilirim. 
     

12. Bazı küçük rahatsızlıklara sebep olsa bile 

bebeğimi emzirebilirim. 
     

13. Mahcubiyet hissetmeksizin bebeğimi 

emzirebilirim. 
     

14. Eşim yanımdayken bebeğimi emzirebilirim.      

15. Ailem ve arkadaşlarım yanımdayken bebeğimi 

emzirebilirim. 
     

16. Tanımadığım insanların bulunduğu ortamlarda 

bebeğimi emzirebilirim. 
     

17. Emzirme ile ilgili problem yaşarsam emzirme 

danışmanımı arayabilirim. 
     

18. Eşim emzirmemi istemese bile bebeğimi 

emzirmeyi seçebilirim. 
     

19. Ailem emzirmemi istemese bile emzirmeyi 

seçebilirim. 
     

20. Bir yıl boyunca bebeğimi emzirebilirim.      
 



 

 
 

EK-3 Etik Kurul Karar Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EK-4 Kurum Çalışma İzni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EK-5 Tez İntihal Raporu 
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