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Determination of Breastfeeding Behaviors and Infant
Feeding Attitudes of Mothers with 4-6 Months Old Baby
4-6 Aylık Bebeği olan Annelerin Emzirme Davranışları ile Bebek Beslenme
Tutumlarının Belirlenmesi
İlknur Yıldız*1, Zehra Gölbaşı2
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determine the mothers’, have 4-6 months old infants, breastfeeding behaviors and infant feeding attitudes. Method:
This descriptive cross-sectional study was carried out with 130 mothers who had 4-6 months old infants and applied to three Family Health Centers in Sivas
city center for any reason. Data were collected by Individual Characteristics Form, Breastfeeding Behavior Form and Iowa Infant Feeding Attitude Scale.
Descriptive statistics, Mann Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used in statistical analysis. Results: The mean age of the mothers was 27.57±5,54
and 30.8% of them are high school graduates and 83.1% of them do not work. When their breastfeeding behaviors was examined, 76.9% of them informed
after birth. 53.1% of mothers breastfed their infants within the first half hour after birth, 90% of them still breastfed their infants. Mothers’ mean total scores
of the infant feeding attitudes were found as 48.20, the mean total score of the mothers living in the nuclear family, working and receiving information about
breastfeeding in their last pregnancy was found to be significantly higher. Conclusion: Breastfeeding behavior is common in mothers for the first 4-6
months, but more than half of breastfeeding mothers provide additional nutrients. While mothers' attitudes towards breastfeeding of babies were relatively
positive, it was observed that this attitude was not reflected in behavior. Therefore, considering the other factors affecting breastfeeding and infant feeding
behaviors, it may be suggested to provide the necessary support and counseling by health professionals.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma 4-6 aylık bebeği olan annelerin emzirme davranışları ile bebek beslenme tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem:
Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmaya Sivas il merkezinde bulunan üç Aile Sağlığı Merkezine herhangi bir nedenle başvuran ve 4-6 aylık bebeği olan 130
anne katılmıştır. Veriler; Bireysel Özellikler Formu, Emzirme Davranışları Formu ve Iowa Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği (BBTÖ) ile toplanmıştır.
Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 27.57±5.54 olup %30.8’i lise mezunu, %83.1’i çalışmamaktadır. Emzirme davranışları incelendiğinde; annelerin
%76.9’u doğum sonrasında emzirmeye yönelik bilgi almış, %53.1’i doğumdan sonra ilk yarım saat içinde bebeğini emzirmiş, %90’ı halen emzirmeye
devam etmektedir. Annelerin bebek beslenmesi tutum ölçeği toplam puan ortalaması 48.20 olup, çekirdek ailede yaşayan, çalışan ve son gebeliğinde
emzirmeye yönelik bilgi alan annelerin ölçek toplam puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Annelerde ilk 4-6 ay
emzirme davranışı yaygındır ancak emziren annelerin yarıdan fazlası ek besin de vermektedir. Annelerin bebeklerin anne sütü ile beslenmesine yönelik
tutumları nispeten olumlu iken, bu tutumun davranışa yansımadığı görülmektedir. Bu nedenle emzirme ve bebek beslenme davranışlarını etkileyen diğer
faktörler dikkate alınarak sağlık profesyonelleri tarafından gerekli destek ve danışmanlığın sağlanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Emzirme, bebek, beslenme davranışı.
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GİRİŞ

YÖNTEM

Anne sütü bebeklerin beslenmesinde en önemli ve
en temel besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (United Nations International Children's
Emergency Fund-UNICEF) bebeklerin doğumdan
hemen sonra anne sütü ile beslenmeye başlamasını,
ilk 6 ay su dahil hiçbir ek gıda almadan sadece
anne sütü ile beslenmesini ve iki yaşına kadar anne
sütü ile beslenmenin sürdürülmesini önermektedir.
1-3
Küresel Emzirme Ortaklığı raporuna göre
dünyada emzirme alanında tavsiye edilen
standartlara tam olarak uyan hiçbir ülke
bulunmamaktadır. Küresel Emzirme Karnesi
kapsamında değerlendirilen 194 ülkede altı aylıktan
küçük bebeklerin yalnızca %40’ının sadece anne
sütüyle (başka hiçbir gıda maddesi verilmeden)
beslendiği tespit edilmiştir.4 DSÖ 2025 Küresel
Beslenme Hedefleri’ne göre, ilk altı ayda sadece
anne sütüyle beslenme oranı %38’dir.5 Ülkemizde
ise emzirmeye başlama davranışı yaygın olmakla
birlikte, devam etme oranlarının beklenenden
düşük olduğu bilinmektedir.6-8 Türkiye Nüfus ve
Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre
son iki yılda doğan çocukların %98'i emzirilmiştir.
Sadece anne sütü alan çocukların oranının aylara
göre azaldığı, 6 aydan küçük çocukların %41'inin
sadece anne sütüyle beslendiği bildirilmiştir.9

Araştırmanın Tipi

Emzirme davranışının başlatılması ve
sürdürülmesinde birçok faktör rol oynar. 7,10
Fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve çevresel
faktörlerin emzirme davranışlarını ve bebek
beslenme yöntemlerini etkilediği belirtilmektedir.10
Annelerin çoğu başlangıçta emzirmeyi tercih
etmelerine rağmen, bebek büyüdükçe sütünün
yetersiz olduğu düşüncesi ile erken dönemde ek
besinlere başlamaktadır.7,10,11
Aynı zamanda
bebeklere erken dönemde ek gıda verilmesi,
emzirme süresini kısaltmaktadır.12, 13-15 Yapılan
çalışmalarda annelerin postpartum dönemde
emzirme davranışlarının bebek besleme yöntemini
belirlemede sosyo-demografik özelliklere göre
daha etkili olduğu belirtilmektedir.16,17
Annelerin emzirme ve bebek beslenmesi
konusundaki tutum ve davranışları emzirmenin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Sağlık
profesyonelleri doğum öncesi dönemden itibaren
annelerin emzirme ve bebeğini besleme yöntemine
ilişkin kararlarını değerlendirmelidir. Literatürde
annelerin emzirme veya ek besin verme
davranışlarına ilişkin çalışmalar bulunmakla
birlikte, emzirme davranışları ile bebek beslenme
tutumlarını inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır.
Bu nedenle bu araştırmada bebeğin beslenme
özellikleri açısından önemli bir dönem olan 4-6.
aylarda annelerin emzirme davranışları ve bebek
beslenme tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırma,
tanımlayıcı
araştırmadır.

kesitsel

tipte

bir

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde bulunan
üç aile sağlığı merkezine kayıtlı 4-6 aylık bebeği
olan anneler, örneklemini ise 02.01.201828.03.2018 tarihleri arasında aile sağlığı
merkezlerine başvuran ve araştırmayı kabul eden
(gönüllü) 130 anne oluşturmuştur.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri Bireysel Özellikler Formu,
Emzirme Davranışları Formu ve Iowa Bebek
Beslenmesi Tutum Ölçeği ile toplandı. Bireysel
Özellikler Formu ve Emzirme Davranışları Formu
araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
Bireysel Özellikler Formunda annelerin
yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, aile tipi,
yaşadığı yer, evlilik yaşı, gebelik, doğum, çocuk
sayısı gibi sosyoekonomik özelliklerine ilişkin 10
soru,
Emzirme Davranışları Bilgi Formunda ise
önceki çocukları emzirme durumu, emzirmeye
yönelik bilgi alma durumu, ilk emzirme zamanı, şu
an emzirme durumu ve ek gıda verme durumuna
ilişkin 12 soru sorulmaktadır.
Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği (Iowa)
De La Mora ve Russell18 tarafından geliştirilmiş,
ölçeğin 12 maddelik formunun geçerlilik ve
güvenirliği Topal ve arkadaşları19 tarafından
yapılmıştır. Ölçek 5’li likert tipte olup, ölçekte
bulunan
dört
madde
(1,3,5,10)
ters
puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan en
düşük 12, en yüksek 60 puandır. Toplam puanın
yüksekliği annelerin emzirmeye karşı olumlu tutum
içinde olduğu gösterir.19 Ölçeğin Cronbach alpha
değeri 0.67, bizim çalışmamızda 0.64 bulunmuştur.
Ölçeğin farklı ülkelerde gebelerde ve postpartum
dönemdeki kadınlarda yapılan geçerlilik ve
güvenirlik çalışmalarında Cronbach alpha değeri
İspanya 0.72 20, Japonya 0.66 21, Çin 0.62 22, İran
0.86 23, Lübnan 0.6424 olarak bulunmuştur.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın
yürütülebilmesi
için
Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (08.11.2017
tarih ve 2017-11/18 sayı) ve kurumlardan izin
alınmıştır. Ayrıca annelere araştırmanın amacı
açıklanarak Bilgilendirilmiş Onam Formu ile yazılı
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onamları alınmıştır. Araştırma Helsinki Bildirgesi
ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür.

BULGULAR
Annelerin yaşı ortalama 27.57±5.54, ortanca 26 yıl,
evlilik yaşı ortalama 22.00±3.82, ortanca 21 yıl, ilk
Verilerin Analizi
anne olma yaşı ortalama 23.42±4.09, ortanca 23
yıldır. Gebelik, doğum ve yaşayan çocuk sayısı
Veriler IBM SPSS 22 programı kullanarak analiz
ortanca değeri 2’dir. Annelerin %30.8’i lise
edildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma
mezunu, %83.1’i çalışmamaktadır. Aile tipinin
uygunluğu
Kolmogorov-Smirnov
Testi
ile
%81.5’inde çekirdek aile olduğu, %98.5’inin il
değerlendirildi. Sürekli değişkenler ortalama,
merkezinde
yaşadığı,
%93.8’inin
sosyal
standart sapma, medyan ve kategorik değişkenler
güvencesinin olduğu belirlenmiştir. Annelerin
sayı, yüzde olarak belirtildi. Gruplar arasında
emzirme öykülerine göre dağılımı incelendiğinde
normal dağılım göstermeyen değişkenlerin
% 94.1 önceki çocuklarını emzirmiştir. Emzirmeye
karşılaştırılmasında iki bağımsız grup için Mann
yönelik annelerin %72.3’ü gebelikte, %73.1’i
Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup için
doğumda, %76.9’u doğum sonrası aile sağlığı
Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık
merkezinden bilgi almıştır. Emzirme konusunda
düzeyi p<0.05 alındı.
bilginin en çok ebeler tarafından (gebelikte %70.2,
doğumda %61.1, doğum sonrası %87.0) verildiği
saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Annelerin bazı sosyodemografik, obstetrik ve emzirme özelliklerine göre dağılımı
Özellikler

Medyan (X ±
̅ SD)

Min-Maks

Yaş

26 (27.57±5.54)

18-45

Evlilik yaşı

21 (22.00±3.82)

17-38

İlk anne olma yaşı

23 (23.42±4.09)

18-45

Medyan

Min-Maks

Gebelik sayısı

2

1-7

Canlı doğum sayısı

2

1-5

Yaşayan çocuk sayısı

2

1-5

Sayı

%

İlkokul

29

22.3

Ortaokul

35

26.9

Lise

40

30.8

Üniversite

26

20.0

Çalışıyor

22

16.9

Çalışmıyor

108

83.1

Çekirdek aile

106

81.5

Geniş aile

24

18.5

Eğitim Düzeyi (n=130)

Çalışma durumu(n=130)

Aile tipi(n=130)
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Yaşanılan yer(n=130)
İl

128

98.5

2

1.5

Var

122

93.8

Yok

8

6.2

4 ay

70

53.8

5 ay

19

14.6

6 ay

41

31.5

Evet

64

94.1

Hayır

4

5.9

Köy
Sosyal Güvence(n=130)

Bebek yaşı (ay) (n=130)

Önceki çocuklarını emzirme durumu (n=68)

Son gebeliğinde sağlık personelinden emzirmeye yönelik bilgi alma durumu (n=130)
Evet

94

72.3

Hayır

36

27.7

Ebe

66

70.2

Hemşire

41

43.6

Doktor

3

3.2

Gebe sınıfı

2

1.5

Bilgi kaynağı*

Son doğumunda emzirmeye yönelik sağlık personelinden bilgi alma durumu(n=130)
Evet

95

73.1

Hayır

35

26.9

Ebe

58

61.1

Hemşire

49

51.6

Doktor

7

Bilgi kaynağı*

7.4

Son doğumundan sonra Aile Sağlığı Merkezinden emzirmeye yönelik bilgi alma durumu(n=130)
Evet

100

76.9

Hayır

30

23.1

Bilgi kaynağı*
Ebe

87

87.0

Hemşire

18

18.0

Doktor

5

5.0

*Birden fazla seçenek işaretlenmiş; yüzdeler n üzerinden alınmıştır.
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Annelerin %53.1’i doğumdan sonra ilk yarım saat
içinde bebeğini emzirmiştir. İlk emzirmeden önce
bebeklerin %15.4’üne besin verilmiştir. Annelerin
%90’ı bebeğini şu anda emzirmekte, %52.3’ü ek

gıda vermektedir. İlk verilen ek gıdanın %50
oranında su, %47.1 oranında mama olduğu
belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Annelerin son doğumunda emzirme ve ek gıda verme özelliklerine göre dağılımı
Değişkenler

Sayı

%

Son doğumunda ilk emzirme zamanı(n=130)
İlk yarım saat içinde

69

53.1

31-60 dk içinde

37

28.5

61dk-6 saat içinde

12

9.2

6 saatten sonra

12

9.2

Evet

20

15.4

Hayır

110

84.6

Mama

15

11.5

Şerbet

2

1.5

Zemzem ve hurma

2

1.5

Su
Şu anda bebeğini emzirme durumu(n=130)

1

0.8

Evet

117

90.0

Hayır

13

10.0

Evet

68

52.3

Hayır

49

37.7

Su

34

50.0

Mama

32

47.1

Çorba

16

23.5

Meyve suyu

5

7.4

Muhallebi

3

4.4

İnek sütü

1

1.5

İlk emzirmeden önce bebeğe herhangi bir besin verilme durumu(n=130)

Bebeğe verilen besin türü (n=20)

Ek gıda verme durumu (n=117)

İlk verilen ek gıda*

*Birden fazla seçenek işaretlenmiş; yüzdeler n üzerinden alınmıştır.
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Tablo 3’e göre annelerin BBTÖ toplam puanı
ortalaması 48.20±5.48, ortancası 49 olup, alınan

puan minimum
bulunmuştur.

17,

maksimum

58

olarak

Tablo 3. Annelerin Bebek Beslenme Tutum Ölçeği Toplam Puan Ortalaması (n=130)
Ölçek

Ortalama

Medyan

Min- Max

Bebek Beslenme Tutum Ölçeği (BBTÖ)

48.20±5.48

49.00

17-58

Annelerin bazı özelliklerine göre BBTÖ puan
ortalamaları incelendiğinde çekirdek ailede
yaşayan, çalışan ve son gebeliğinde emzirmeye

yönelik bilgi alan annelerin ölçek toplam puan
ortalaması istatistiksel olarak anlamlı şekilde
yüksek bulunmuştur (p<0.05).(Tablo 4).

Tablo 4. Annelerin bazı özelliklerine göre Bebek Beslenme Tutum Ölçeği puan ortalaması
Özellikler
Eğitim Düzeyi

̅ ±SD
𝑿

İlkokul

47.03±6.06

Ortaokul

47.94±4.83

Lise

49.17±4.56

Üniversite

48.34±6.83

p

p=0.295*

Çalışma durumu
Çalışıyor

50.22±3.10

Çalışmıyor

47.78±5.77

p=0.044**

Aile tipi
Çekirdek aile

48.58±5.36

Geniş aile

46.50±5.80

p=0.043**

Önceki çocuklarını emzirme durumu (n=68)
Evet

48.26±6,35

Hayır

49.75±3,86

p=0.774**

Son gebeliğinde sağlık personelinden emzirmeye yönelik bilgi alma durumu
Evet

49.01±5,11

Hayır

46.08±5,93

p=0.001**

Son doğumunda emzirmeye yönelik sağlık personelinden bilgi alma durumu
Evet

48.65±5.17

Hayır

46.97±6.17

p=0.191**

Son doğumundan sonra Aile Sağlığı Merkezinden emzirmeye yönelik bilgi alma durumu
Evet

48.64±5.13

Hayır

46.73±6.41

*Kruskal Wallis Testi

p=0.230**

**Mann- Whitney U Testi

Tablo 5’te annelerin son doğumundaki emzirme
davranışlarına göre BBTÖ puan ortalamaları
verilmiştir. Annelerin ilk emzirme zamanı, ilk
emzirmeden önce bebeğe herhangi bir besin

verilme durumu, şu anda bebeğini emzirme ve ek
gıda verme durumu ile ölçek puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (p>0.05)(Tablo 5).
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Tablo 5. Annelerin son doğumundaki emzirme davranışlarına göre Bebek Beslenme Tutum Ölçeği
puan ortalaması
̅ ±SD
𝑿

Özellikler

p

Son doğumunda ilk emzirme zamanı
İlk yarım saat içinde

47.47±6.62

31-60 dk içinde

49.08±4.29

61dk-6 saat içinde

49.25±2.56

6 saatten sonra

48.58±2.77

p=0.815*

İlk emzirmeden önce bebeğe herhangi bir besin verilme durumu
Hayır

48.12±5.77

Evet

48.59±3.88

p=0.888**

Şu anda bebeğini emzirme durumu
Evet

48.35±5.37

Hayır

46.84±6.46

p=0.360**

Ek gıda verme durumu
Evet

48.44±4,76

Hayır

48.22±6,18

*Kruskal Wallis Testi

p=0.746**

**Mann- Whitney U Testi

TARTIŞMA
Bu çalışmada annelerin emzirme davranışları ile
bebek besleme yöntemine yönelik tutumları
incelenmiştir. Emzirmenin yeterliliği ve sürekliliği
açısından annelerin doğumu izleyen ilk yarım saat
içerisinde emzirmeye başlamasının önemli bir
faktör olduğu belirtilmektedir.9,25 Ayrıca bebek
dostu hastane kriterlerinde ve başarılı emzirme
ilkelerinde annelerin doğumu izleyen ilk yarım saat
içinde
emzirmeye
başlaması
gerektiği
vurgulanmaktadır.26 Bu çalışmada annelerin
%81.6’sı doğumdan sonraki ilk saatte bebeğini
emzirmiştir. TNSA 2018 verilerine göre doğumdan
sonraki ilk saatte emzirme oranı %71’dir.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda ilk saatte emzirme
oranlarının %42- %88 arasında değiştiği
görülmektedir.8,25,27-30 Araştırma grubu özellikleri
ve emzirme eğitimlerinin bu sonuçlarda etkili
olabileceği düşünülmektedir. Çeşitli nedenlerde
bebeğin doğum sonrası emzirilememesi ve anne
sütü yerine başka gıdaların verilmesi anne sütünün
düzenli salgılanmasını ve bebeğin beslenmesini
olumsuz etkileyebilir.9,31
Bu çalışmada ilk
emzirmeden önce bebeklerin %15.4’üne besin
verildiği ve bu besinin sıklıkla mama olduğu
belirlenmiştir. TNSA (2018) verilerine göre
çocukların %42’si anne sütünden önce başka
gıdalarla beslenmiştir.9 Gölbaşı ve Koç25
çalışmalarında bebeklerin yarıdan fazlasına
doğumdan sonra mama verildiğini bulmuştur.
Başka bir çalışmada bebeklerin %14’üne formül
mama
verildiği
belirlenmiştir.8
Annelerin
çoğunluğunun ilk saatte emzirmeye başladığı ancak
bebeklerin bir kısmına emzirme öncesi mama
verildiği görülmektedir.

Anne sütü, bebeklerin ilk 4-6 ay gereksinimleri
olan tüm besinleri içerdiği için tek başına yeterlidir.
Uygun ve yeterli süre emzirmenin ardından ek
gıdalara başlanması önerilmektedir. 9,31Ancak
bebek büyüdükçe anneler sütünün yetmediğini
düşünerek anne sütü ile birlikte başka besinler
vermeyi tercih edebilirler.11,32 Bu çalışmada
emzirilen 4-6 aylık bebeklerin %52.3’üne ek gıda
verildiği, ilk verilen ek gıdaların su (%50) ve mama
(%47.1) olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde
diğer çalışmalarda bebeklerin yaklaşık yarısına 4.
ve 5.
aylardan itibaren ek gıda verilmeye
başlandığı ve en çok su ve mamanın tercih edildiği
belirlenmiştir.8,11,33 TNSA (2018) verilerine göre
çocukların %12'si anne sütüne ilave ek gıdalar
almaktadır.9 Ek gıdalara erken başlama anne sütü
ile
beslenme
süresini
azaltarak
bebeğin
beslenmesini olumsuz yönde etkileyebilir.34 Bu
nedenle annelere ek gıdalara erken başlamanın
olumsuz yönleri açıklanarak doğru zamanda
başlamaları sağlanmalıdır.
Annelerin önceki emzirme deneyimleri şu
andaki emzirme davranışlarını etkileyebilir. Bu
çalışmada annelerin % 94.1’i önceki çocuklarını
emzirmiş ve %90’ı şu anda da bebeğini
emzirmektedir. Emzirmenin hafif bir düşüş ile
birlikte devam ettiği görülmektedir. Başka bir
çalışmada birden fazla çocuğu olan annelerde
emzirme oranlarının daha yüksek olduğu
bulunmuştur. 8 Emzirme davranışlarının başarıyla
sürdürülmesi için annelerin önceki emzirme
deneyimlerinin değerlendirilmesi ve emzirme
eğitimlerinin doğum öncesi dönemden itibaren
başlanarak doğum sonrası süreçte de devam
ettirilmesi önemlidir.35 Bu çalışmada annelerin
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%76.9’unun doğum sonrası dönemde aile sağlığı
merkezinde çoğunlukla ebelerden emzirmeye
yönelik bilgi aldığı belirlenmiştir. Başka bir
çalışmada annelerin %66.1’i gebelikte ve daha çok
doktordan emzirme konusunda eğitim almıştır.8
Kaya ve Pirinçci36 çalışmalarında annelerin
%64’ünün doğum sonrası dönemde eğitim aldığını
bulmuştur.
Literatürde
emzirme
davranışlarının
bebeğin beslenme yönteminin belirlenmesinde
önemli bir faktör olduğu ve emzirmeye yönelik
olumsuz tutumları olan annelerin formül mama ya
da ek gıdalara başladığı belirtilmektedir. 15,17,21,37
Bu nedenle emzirmenin sürdürülmesi için annelerin
emzirme ve bebek besleme davranışlarının
belirlenmesi önem taşımaktadır.22 Iowa Bebek
Beslenmesi Tutum Ölçeği (BBTÖ) ile annelerin
emzirmeye karşı tutumları ve bebek besleme
yöntemi değerlendirilmektedir. Ölçek puanın
yüksek olması annelerin emzirmeye karşı olumlu
tutum içinde olduğu gösterir. Çalışmamızda BBTÖ
puan ortalaması 48.20±5.48 olarak bulunmuştur.
Ülkemizde Topal ve arkadaşları19 tarafından yeni
doğum yapan kadınlarda yapılan çalışmada da
benzer bir sonuç (48.11±6.57) elde edilmiştir. Bu
sonuçlar yeni doğum yaptıktan sonra ve bebek 4-6
aylık olduğunda annelerin benzer tutumlara sahip
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Farklı ülkelerde
ölçeğin 17 maddelik versiyonu ile yapılan
çalışmalarda ölçek puan ortalamasının gebelikte ve
postpartum dönemde 58-66 puan arasında değiştiği
belirlenmiştir.15,17,20-22,38-40
Emzirmeyi aile yapısı, özellikleri, üst
kuşağın bilgi ve deneyimleri, sosyal çevre
etkilemektedir.41 Bu çalışmada çekirdek ailede
yaşayan annelerde ölçek toplam puan ortalamasının
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde
yapılan bir çalışmada da çekirdek ailede
yaşayanların daha olumlu tutumlara sahip olduğu
belirlenmiştir.19 Yapılan çalışmalarda Pilkauskas 42
çekirdek aile yapısının, Yeşilçiçek Çalık8 geniş aile
yapısının
emzirme
oranlarını
etkilediğini
bulmuştur. Geniş ailelerde aile büyükleriyle birlikte
yaşama nedeniyle emzirme davranışlarını daha çok
aile büyüklerinin, çekirdek ailelerde eş, sağlık
personeli ve sosyal çevrenin etkileyebileceği
düşünülmektedir.
Çalışma yaşamı emzirmeyi etkileyen
faktörlerden biridir. Çalışan annelerin ölçek toplam
puan
ortalamasının daha yüksek
olduğu
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda Ghasemi ve
arkadaşları.23 çalışmayan annelerde BBTÖ puan
ortalamasının daha yüksek olduğunu, Cotelo ve
arkadaşları43 çalışma durumunun ölçek puan
ortalamasını anlamlı düzeyde etkilemediğini
bulmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda çalışan
annelerin anne sütü hakkında bilgi düzeyinin daha

yüksek olduğu, bebeği emzirmede daha istekli
oldukları ve bebeklerinin ilk 4-6 ay daha yüksek
oranla sadece anne sütü aldığı bulunmuştur.30,44,45
Bu sonuç çalışan annelerde eğitim düzeyi ile de
ilişkili olarak annelerin daha olumlu emzirme
davranışlarına
sahip
oldukları
şeklinde
yorumlanabilir.
Emzirme
konusunda
eğitilmiş
profesyoneller tarafından sağlanan destek, annenin
bebeğini “sadece anne sütü” ile besleme süresini
arttırmaktadır.35
Ülkemizde
Aile
Sağlığı
Merkezlerinde (ASM) gebeliğin 24. haftasından
itibaren emzirme eğitimleri başlamakta her ziyaret
ve kontrollerde anne sütü ve emzirme danışmanlığı
verilmeye devam edilmektedir.30 Bu çalışmada son
gebeliğinde emzirmeye yönelik bilgi alan annelerin
ölçek toplam puan ortalaması istatistiksel olarak
anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Onbaşı ve
arkadaşları.46 tarafından
yapılan
çalışmada
gebelikte emzirme eğitiminin alanlarda ilk 6 ayda
ek gıdaya başlama oranının daha düşük olduğu
belirlenmiştir. Ancak Topal ve arkadaşları.19
emzirme konusunda eğitim almanın bebek
beslenme tutum ölçeği puan ortalamalarını anlamlı
düzeyde etkilemediğini bulmuştur. Emzirme
eğitimlerinin bebek beslenmesindeki olumlu
etkileri düşünüldüğünde belli aralıklarla ve belli
dönemlerde devam ettirilmesi önerilebilir.
Sınırlılıklar
Örneklem sayısının küçük ve yalnızca üç aile
sağlığı merkezine başvuran annelerden oluşması bu
çalışmanın sınırlılıklarındandır. Çalışma sonuçları
yalnızca örnekleme alınan annelere genellenebilir.
Konuya ilişkin daha geniş örneklemde çalışmalar
planlanabilir.
SONUÇ
Çalışma grubunu oluşturan annelerin 4-6 aylık
bebeklerini anne sütü ile erken dönemde beslemeye
başladığı ancak anne sütünden önce veya anne sütü
ile birlikte besinler verdiği, annelerin emzirmeye
yönelik tutumlarının olumlu olduğu özellikle
gebelikte emzirme konusunda bilgi almanın bebek
beslenme tutumlarını olumlu yönde etkilediği
sonucuna varılmıştır. Sağlık profesyonelleri
tarafından emzirme ve bebek beslenmesi
konusunda
annelere
gerekli
danışmanlığın
sağlanması,
bebeğin
beslenme
özellikleri
değerlendirilerek büyüme gelişmenin izlenmesi
önerilebilir.
Çıkar çatışması
Yazarların çalışma ile ilgili herhangi bir çıkar
çatışması bulunmamaktadır.
Maddi destek
Çalışma için herhangi bir maddi destek
alınmamıştır.
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