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15-49 yaﬂ aras› annelerin anne sütü ile ilgili
uygulamalar› ve etki eden faktörler
Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors
Betül Battalo¤lu ‹nanç1

Summary

Amaç: Bu çal›ﬂmada, 15-49 yaﬂ aras›ndaki annelerin bebeklerini
besleme durumlar›n›n ve emzirme konusundaki uygulamalar›n›n
saptanmas› ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: This study aimed to determine feeding behaviors and
breastfeeding patterns of 15-49 years old mothers and to identify
factors having impact on these practices.

Yöntem: Mardin Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi,
Kad›n Do¤um Poliklini¤ine 1 Ekim–30 Kas›m 2012 tarihleri aras›nda baﬂvuran, 15-49 yaﬂ aras› kad›nlardan basit rastgele örnekleme
yöntemi ile seçilen 330 anne çal›ﬂmaya dahil edildi. Amaca uygun
olarak haz›rlanm›ﬂ bir anket, yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile kat›l›mc›lara uyguland›.

Methods: Three hundred and thirty mothers (15-49 years old)
were included in the study. They were selected by simple randomized sampling method among those women who applied to gynecology clinics at Mardin Maternity and Child Health Hospital,
between 1st October and 30th November, 2012. A pre-prepared
questionnaire was applied to the participants by using face to face
interviewing technique.

Bulgular: Yaﬂ ortalamas› 28.2±5.2 olan kad›nlar›n %23.5’i anne
sütünü ilk 6 ay, %24.4’ü 12 aya kadar, %40.8’i 24 aya kadar ve
%11.3’ü 24 aydan fazla süre bebeklerine vermiﬂlerdi. Kad›nlar›n
%69.1’i ilk 6 ay, sadece anne sütü vererek bebeklerini beslemiﬂlerdi. Bu besleme tarz›, annelerin e¤itim düzeyi artt›kça art›ﬂ göstermekteydi (p=0.017). Ek g›daya 6 aydan sonra baﬂlayanlar daha
çok yüksekokul ve üniversite mezunlar› idi ve e¤itim seviyesinin
azalmas›yla istatistiksel olarak anlaml› düzeyde olmasa da bu süreden sapmalar görülmekteydi (p>0.05) Yüksekokul ve üniversite
mezunlar› anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok ebe-hemﬂire ve doktordan al›rken, e¤itim düzeyi düﬂtükçe bu bilgiler aile ve çevreden
al›nmaktayd› (p=0.018).
Sonuç: Annelerin büyük ço¤unlu¤u bebeklerine anne sütü vermelerine karﬂ›n, e¤itim düzeyi düﬂtükçe ek g›daya baﬂlama yaﬂ› konusunda yanl›ﬂ uygulamalar artmaktad›r. Öte yandan e¤itim düzeyi
düﬂtükçe anne sütü verme süresi uzamaktad›r.
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Özet

Results: Of 330 mothers with mean age of 28.2±5.2 years, 23.5%
gave breast milk to their babies until 6 months, with 24.4% until 12
months, 40.8% until 24 months and 11.3% over 24 months. The
rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months was 69.1%.
Exclusive breastfeeding rate was higher among the the mothers having higher educational level (p=0.017). Mothers who started to give
complementary food to their babies after 6 months were mostly
from vocational high schools and universities; as the educational level
of mothers decreased, some statistically nonsignificant divergences
from this encouraged practice were seen, significance (p>0.05).
Mothers who were graduates from vocational high schools and universities, got information about breastfeeding mostly from health
professionals. The source of information was family and close relatives/friends for the participants having lower educational level (p=
0.018).
Conclusions: Although breastfeeding is a common practice among
most of the participants, as the educational level decreases, starting
complementary feeding at unrecommended months increase. On
the other hand, as the educational level of mothers decreases, the
period of breastfeeding prolongs.

Anahtar sözcükler: Anne sütü verme, besleme davran›ﬂ›, bebek
g›das›.

T
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ürkiye’de annelerin %96.7’si bebe¤ini emzirmektedir. Üstelik e¤itim düzeyi, yaﬂ›, yaﬂad›¤› yöre ne
olursa olsun, bu oran çok de¤iﬂmemektedir. An-
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cak, bebe¤i emzirmeye geç baﬂlamak, ilk emzirmeden önce ﬂekerli su gibi besinler vermek, ek besinlere erken ya da
çok geç baﬂlamak gibi hatal› uygulamalar, kaliteli bir em-

Mardin Artuklu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu, Yard. Doç. Dr., Mardin
2013 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i'ne (TAHUD) aittir. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bu makalenin koﬂullu kullan›m haklar›
Deomed Yay›nc›l›k ve TAHUD taraf›ndan Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r.
Copyright © 2013 Turkish Society of Family Practice (TAHUD). Published by Deomed Publishing, Istanbul.
This article is licensed by Deomed Publishing and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.

51

Araﬂt›rma

zirme program›n› engellemektedir.[1] Annelerin emzirmeye baﬂlayamamalar›na, çok k›sa sürede vazgeçmelerine ya
da beslenme aç›s›ndan henüz gerek olmad›¤› halde ek g›dalara baﬂlamalar›na neden olan ﬂey, genellikle sütün olmamas›, az salg›lanmas› veya yetmemesi veya anne sütünün normal bir bebe¤in besin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya
yetmeyece¤i kayg›s›d›r.[2]
Yaﬂam›n ilk alt› ay›nda tek baﬂ›na anne sütü verilmesinin, bebe¤in uygun büyüme ve geliﬂimini sa¤lad›¤›, kan›ta dayal› çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir. Anne sütü, 6-24 ay
aras›nda da, özellikle protein ve vitamin gereksiniminin
önemli bir k›sm›n› karﬂ›lad›¤›ndan, di¤er g›dalar anne sütünün yerine geçecek ﬂekilde de¤il, onu tamamlayac› olarak verilmelidir. Anne sütü, alt› aydan sonra enerji, demir, çinko baﬂta olmak üzere, çeﬂitli besin ö¤eleri gereksinimini tam karﬂ›layamad›¤›ndan, 7-24 ay aras›nda emzirmenin tamamlay›c› beslenme ile birlikte do¤ru uygulanmas› vazgeçilmezdir.[3] Ülkemizde, emzirme yayg›n
olmas›na ra¤men, ek besinlere erken ya da geç baﬂlanmas› sonucu anne sütü ile besleme sürecinin yetersiz oldu¤unu ve anne sütü yerine verilen mamalarla bebekleri
beslemenin önemli bir sorun oluﬂturdu¤unu düﬂünmekteyiz. Bu ba¤lamda çal›ﬂmam›zda, a¤›rl›kl› olarak Mardin
merkez ilçe ve çevresinde yaﬂayan 15-49 yaﬂ aras›ndaki
annelerin bebeklerini besleme durumlar›n›n ve emzirme
konusundaki uygulamalar›n›n saptanmas›, ve etki eden
faktörlerin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
15-49 yaﬂ aras› annelerin, anne sütü ile ilgili uygulamalar›n› ve etki eden faktörleri belirlemek amac›yla yap›lan bu kesitsel ve tan›mlay›c› tipteki çal›ﬂman›n evrenini,
1 Ekim-30 Kas›m 2012 tarihleri aras›nda Mardin Kad›n
Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi Kad›n Do¤um
Poliklini¤i’ne baﬂvuran kad›nlar oluﬂturmuﬂtur. ‹ki ay
içinde poliklini¤e baﬂvuracak hasta say›s›, önceki performanslar dikkate al›narak 30000 olarak öngörülmüﬂtür.
Örneklem büyüklü¤ü yüzde 95 güven aral›¤›nda, 0.05
hata pay› ve %30 beklenen prevalans ile 320 olarak hesaplanm›ﬂ ve 350 olarak belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n örneklemini oluﬂturan 350 kad›n basit rastgele örnekleme
yöntemi ile seçilmiﬂtir. ‹ki ay boyunca, her gün dört poliklinikte saat 10 ve 14’te görülen birer hasta, çal›ﬂma için
davet edilmiﬂ ve böylece her gün 8 kad›n ile görüﬂülerek
350 say›s›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Onyedi kad›n çal›ﬂmaya kat›lmak istememiﬂ, çocu¤u olmayan üç kad›n çal›ﬂma d›ﬂ› tutulmuﬂtur. Çal›ﬂmaya kat›lma oran› %94.3’tür. Çal›ﬂmaya dahil edilen annelere, araﬂt›rman›n amac› aç›klanm›ﬂ,
araﬂt›rma hakk›nda yaz›l› ve sözlü bilgi verilmiﬂ ve çal›ﬂman›n amac›na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ bir anket formu, yüz yüze görüﬂme tekni¤i kullan›larak araﬂt›rmac›
taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r.

52

Çal›ﬂmada kullan›lan anket formu 11 sorudan oluﬂmaktayd›. Anket formunun ilk bölümünde, annelerin demografik özelliklerini belirlemek için yaﬂ, e¤itim ve ekonomik durumu, medeni hali, çocuk say›s› gibi sorular yer
almaktayd›. Ayr›ca çocuklar›n›n beslenmesindeki tercihleri, ne kadar süre anne sütü verdikleri veya verilmesi gerekti¤i, ek g›daya ne zaman geçtikleri veya geçilmesi gerekti¤i ile ilgili sorular sorularak annelerin bu konulardaki davran›ﬂlar› saptanmaya çal›ﬂ›ld›. Anne sütünün faydalar›n› nereden ö¤rendikleri, bilgi kaynaklar› aras›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n olup olmad›¤› da araﬂt›r›ld›.
Araﬂt›rmadan elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda
ve bir istatistik paket program› (SPSS 15) kullan›larak de¤erlendirildi. Tan›mlay›c› istatistiksel analizlerde yüzdeler,
ortalama ve standart sapma; gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda ise ki-kare testi ve Pearson korelasyon testi kullan›ld›;
p<0.05 de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Araﬂt›rmaya kat›lan annelerin %42.4’ü (140 anne) 2030 ve %35.5’i (117 anne) 31-40 yaﬂlar› aras›ndayd›. Yaﬂ
ortalamas› 28.2±5.2 olan kat›l›mc›lar›n %47.0’si (155 anne) ilk ve ortaokul, %23.1’i (76 anne) lise ve yüksek okul
mezunu idi. Yüzyirmi sekiz annenin (%38.8) ailesinin gelir düzeyi 750 TL’nin alt›nda, 111’nin ise (%33.6) 7501500 TL aras›ndayd›. Annelerin ço¤unlu¤u 6-9 (163 anne, %49.4) ve 2-5 (89 anne, %27.0) çocuk sahibiyd›. E¤itim düzeyi azald›kça, çocuk say›s› artmaktayd› (r= - 0.448;
p<0.001). Ekonomik düzey ile çocuk say›s› aras›nda bir
iliﬂki saptanmad› (p>0.05). Çal›ﬂmaya kat›lan 330 annenin
yaﬂ gruplar›na, e¤itim durumlar›na, gelir düzeylerine ve
çocuk say›lar›na göre da¤›l›m› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Çal›ﬂmaya kat›lan annelerin %94.3’ü (311 anne), bebeklerinin beslenmesinde anne sütünü, %3.0’ü (10 anne)
haz›r mamay›, geri kalanlar› ise (%2.7; 9 anne) kendi
yapt›klar› (pirinç unu, bisküvi çay, meyve püresi, çorbalar) mamalar› tercih ettiklerini söylemiﬂlerdi. Kendi yapt›klar› mamayla besleme s›kl›¤›, okuryazar olmayanlarda
en yüksekti. Bebeklerine anne sütü veren annelerin 73’ü
(%23.5) anne sütünü ilk 6 ay, 76’s› (%24.4) 12 aya kadar,
127’si (%40.8) 24 aya kadar ve 35’i (%11.3) 24 aydan daha uzun süre vermiﬂlerdi. E¤itim düzeyi ve emzirme süresi aras›nda anlaml› bir iliﬂki olmasa da (p>0.05), ilk ve
orta okul mezunlar› daha uzun süre emzirmekteydi. Çocuk say›s› 2-9 aras› olan kad›nlarda anne sütünü 24 aya
kadar verme daha s›k olmakla birlikte, istatistiksel bir anlaml›l›k bulunmad› (p>0.05). Kad›nlar›n e¤itim durumu
ve çocuk say›lar› ile bebeklerine anne sütü verme süreleri aras›ndaki iliﬂki Tablo 2’de verilmiﬂtir.
‹lk alt› ay yaln›zca anne sütü verenlerin oran› %69.1
(215 kad›n) idi. Yüzde 30.9’u (96 kad›n) ilk alt› ayda anne
sütü ile beraber su, çorba ve mama kullanm›ﬂlard›. ‹lk alt›
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ay yaln›zca anne sütü ile besleme, kad›nlar›n e¤itim seviyesi artt›kça art›ﬂ göstermekteydi (χ2=15.452; p=0.017). ‹lk
alt› ay yaln›zca anne sütü veren 215 anneden 198’i (anne
sütü veren tüm annelerin içinde %63.6) ek g›dalara zaman›nda (7. ayda) baﬂlam›ﬂt›. Ek g›daya zaman›nda baﬂlayanlar daha çok yüksekokul ve üniversite mezunlar› idi ve e¤itim seviyesinin azalmas›yla istatistiksel olarak anlaml› düzeyde olmasa da bu süreden sapmalar görülmekteydi
(p>0.05). Anne sütü veren tüm annelerin %4.2’sinin (13
anne) ek g›daya baﬂlama süresi ilk bir ay, %7.4’ünün (23
anne) 2-3 ay, %19.3’ünün (60 anne) 4-6 ay ve %5.5’inin
ise (17 anne) 8-18 ay aras›nda idi. Ekonomik düzey ile ek
g›daya geçiﬂ süresi aras›nda bir iliﬂki saptanmad› (p>0.05).

Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri
Say›
Yaﬂ

<20

27

8.2

20-30

140

42.4

31-40

117

35.5

41-49

46

13.9

Toplam

330

100

E¤itim düzeyi

Okuryazar de¤il
Okuryazar ama okul mezuniyeti yok
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Toplam

60
27
100
55
57
19
12
330

18.2
8.2
30.3
16.7
17.3
5.8
3.5
100

Ekonomik durum

750 liradan az
750-1500 lira
1501-3000 lira
3000 liran›n üzeri
Toplam

128
111
82
9
330

38.8
33.6
24.5
3.1
100

Çocuk say›s›

1
2-5
6-9
>10
Toplam

38
89
163
40
330

11.5
27.0
49.4
12.1
100
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Anne sütünün yararlar› konusunda bilgi edinme kaynaklar›n› belirten 260 anneden 122’si (%46.9) aileden ve
çevreden, 118’i (%45.3), anne sütü ile ilgili bilgileri sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan (doktor, ebe ve hemﬂire) ve 20’si ise
(%7.8) TV ve yaz›l› bas›ndan edindiklerini bildirmiﬂlerdi. ‹lk 6 ayda anne sütü d›ﬂ›nda besin verenler, anne sütü
ile ilgili bilgileri daha çok aileden ve çevreden almaktayd›. Yüksekokul ve üniversite mezunlar› anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok ebe-hemﬂire ve doktordan al›rken,
e¤itim düzeyi düﬂtükçe bu bilgiler aile ve çevreden al›nmaktayd› (χ2=32.673; p=0.018; Tablo 3).

%

Tart›ﬂma
Do¤umdan itibaren sa¤l›kl› ve dengeli beslenme anne
sütü ile mümkündür. Sa¤l›kl› nesillerin oluﬂmas› için, anneler anne sütü hakk›nda tam bilgiye sahip olmal› ve bebeklerin ilk alt› ayda s›cak havalarda bile suya gereksinimlerinin olmad›¤› ailelere vurgulanmal›d›r. Ülkemizde
emzirme geleneksel bir olayd›r; annelerin ço¤u bebe¤ini

emzirmektedir. Önemli olan bu geleneksel olay›, ak›lc›
ve bilgi dolu tutumlarla sa¤l›kl› ve do¤ru uygulan›r biçime ulaﬂt›rmakt›r. Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas›
(TNSA) 2008 verilerine göre Türkiye genelinde 2.17
olan do¤urganl›k h›z›, Güneydo¤u Anadolu’da 3.47 ve
Do¤u Anadolu’da 3.33’tür. 15-49 yaﬂ aras› kad›nlar›n or-

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n e¤itim düzeyi ve çocuk say›lar›na göre anne sütü verme süreleri*
Anne sütü verme süresi
E¤itim durumu

‹lk 6 ay

12 aya kadar

24 aya kadar

24 aydan uzun

Toplam

‹lkokulu bitirmeyen

20 (%23.3)

24 (%27.9)

30 (%34.9)

12 (%13.9)

86 (%100)

‹lk ve ortaokul

38 (%24.5)

35 (%22.6)

67 (%43.2)

15 (%9.7)

155 (%100)

Lise ve yüksekokul

18 (%24.0)

18 (%24.0)

30 (%40.0)

9 (%12.0)

75 (%100)

Üniversite

1 (%10.0)

4 (%40.0)

5 (%50.0)

0 (%0.0)

10 (%100)

Toplam

77 (%23.6)

81 (%24.9)

132 (%40.4)

36 (%11.1)

326 (%100)

35 (%100)

Çocuk say›s›
1

8 (%22.9)

9 (%25.7)

15 (%42.8)

3 (%8.6)

2-5

23 (%26.1)

26 (%29.6)

32 (%36.3)

7 (%8.0)

88 (%100)

6-9

37 (%22.7)

37 (%22.7)

69 (%42.3)

20 (%12.3)

163 (%100)

10 ve üzeri

9 (%22.5)

9 (%22.5)

16 (%40.0)

6 (%15.0)

40 (%100)

Toplam

77 (%23.7)

81 (%24.9)

132 (%40.5)

36 (%10.9)

326 (%100)

*p>0.05
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Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n anne sütü ile ilgili bilgileri edindikleri kaynaklar ve e¤itim düzeyleri ile iliﬂkisi*
E¤itim durumu
Bilgi kayna¤›

‹lkokulu bitirmeyen

‹lk ve ortaokul

Lise ve yüksekokul

Üniversite

Toplam

Aile ve çevre

48 (%67.6)

54 (%43.5)

19 (%33.3)

1 (%12.5)

122 (%46.9)

Sa¤l›k çal›ﬂan›

21 (%29.6)

59 (%47.6)

33 (%57.9)

5 (%62.5)

118 (%45.3)

TV-yaz›l› bas›n

2 (%2.8)

11 (%8.9)

5 (%8.8)

2 (%25.0)

20 (%7.8)

71 (%100)

124 (%100)

57 (%100)

8 (%100)

260 (%100)

Toplam
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*χ2=32.673; p=0.018

tanca ilk do¤um yaﬂ› 21.4 ve 15-19 yaﬂ aras› çocuk do¤urmaya baﬂlayan kad›nlar›n yüzdesi ise 5.9’dur.[4] Çal›ﬂmam›zda saptanan 20 yaﬂ alt›ndaki anne say›s› (%8.2), Türkiye ortalamas›ndan yüksek olup, geliﬂmekte olan bölgelerde, ailelerin kültürel ve geleneksel de¤erlerle, çocuklar›n›n evlenmelerini biran önce görme arzular›n›n adölesan gebelikleri, erken yaﬂ evlilikleri ve fazla çocuk do¤urmay› art›rd›¤›n› düﬂünmekteyiz.
TNSA 2008 y›l› verileri, kad›nlar›n %18’inin e¤itimsiz ve ilkokulu bitirmemiﬂ oldu¤unu, %52’sinin ilkö¤retim birinci kademe, %9’unun ilkö¤retim ikinci kademe
ve %21’nin lise ve üzeri e¤itim ald›klar›n› göstermektedir. Ortanca e¤itim süresi, Türkiye genelinde bölgelere
ve yerleﬂim yeri tipine göre farkl›laﬂmakla birlikte 4.6 y›ld›r.[4] Çal›ﬂmam›z›n, annelerin e¤itim durumlar›n› içerir
bulgular›, ülke geneliyle uyumlu olup, halen kad›nlar›n
e¤itim düzeyi a¤›rl›kl› olarak ilkö¤retim ile s›n›rl› kalmakta ve bilgi düzeyi bu yelpazede s›n›rlanmaktad›r
Beklenildi¤i gibi, ilk evlenme yaﬂ› ile e¤itim düzeyi aras›nda pozitif bir iliﬂki bulunmaktad›r. En az lise mezunu
olan kad›nlar›n ortanca ilk evlilik yaﬂ›yla, e¤itimi olmayan
kad›nlar›n ortanca ilk evlilik yaﬂ›n›n fark› 5 y›ldan daha
yüksektir. E¤itim do¤urganl›k düzeyi üzerinde de önemli
bir etkiye sahiptir; e¤itimi olmayan kad›nlar›n, ilkokul mezunu olan kad›nlara göre 0.4 ve en az lise mezunu olan kad›nlara göre de 1.1 daha fazla çocu¤a sahip olduklar› görülmektedir.[4] Van’da yap›lan bir çal›ﬂmada çocuk say›s›n›n, artan e¤itim düzeyi ile ters iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur.[5] Çal›ﬂmam›z bölge ve ülke geneliyle uyumludur.
Türkiye’de ortalama emzirme süresi 15.7 ay, Do¤u
bölgelerinde ise 17.6 ayd›r. Do¤u bölgelerinde yaﬂayan
çocuklar ile anneleri ilkö¤retim birinci kademe düzeyinde e¤itim alm›ﬂ çocuklar, daha uzun anne sütü alma sürelerine sahiptirler.[4] Ülkemizde yap›lan baz› çal›ﬂmalarda, çal›ﬂan annelerin, çal›ﬂmayanlara göre toplam emzirme sürelerinin anlaml› derecede daha k›sa oldu¤u gösterilmiﬂtir.[6-9] Nijerya ve ‹ran’da yap›lan çal›ﬂmalarda da,
okuryazar olmayan kad›nlar›n emzirme sürelerinin,
okuryazar olan kad›nlardan uzun oldu¤u tespit edilmiﬂtir.[5] Çal›ﬂmam›z›n bulgular› da, az e¤itimli annelerin anne sütü verme sürelerinin uzun oldu¤unu ortaya koy-
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muﬂtur. E¤itimli annelerin genellikle çal›ﬂt›klar› düﬂünülürse,[6] çal›ﬂmayanlara göre anne sütü verebilme imkanlar› s›n›rl›d›r. Bu noktada yasal düzenlemelerle, toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan, emzirme sürelerini art›rmaya yönelik
uygulamalar desteklenmelidir. Anne sütü ile ilgili bilgilendirmelerde, baﬂlama ve devam etme sürelerinin daha
çok vurgulanmas› gerekir.
TNSA 2008 Raporuna göre, çocuklar›n %97’si belirli
sürelerle emzirilmektedir. Tek baﬂ›na anne sütü ile beslenme, bebekler 2-3 ayl›k oldu¤unda %42, 4-5 ayl›k olduklar›nda ise %23.6’ya düﬂmektedir. 12-15 ayl›k çocuklar›n
%33’ü emzirilmemektedir, tüm çocuklar için ortanca emzirme süresi 16 ayd›r. Veriler ilk alt› ay tek baﬂ›na anne sütü al›m›n›n, yeterli seviyeye ulaﬂmad›¤›n› göstermektedir.[4]
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, 2012 y›l›nda, ilk 6 ay ve 12
ay anne sütü verme oran› s›ras›yla %47.2 ve %25.5’e yükselmiﬂtir.[10] Ülkemizde baﬂlang›çta tek baﬂ›na anne sütü verilme oran›n›n yüksek olmas›na karﬂ›n, tamamlay›c› besinlere erken baﬂlama e¤ilimi sonucu, bu de¤erin aylar içinde giderek düﬂtü¤ü görülmektedir. ‹lk 4 ay tek baﬂ›na anne sütü
alma oran›, Ünsal ve ark. taraf›ndan %46.2, Tuncel ve ark.
taraf›ndan %33.3 ve Kutlu ve ark. taraf›ndan %37.7 bulunmuﬂtur.[6,11,12] Van’da yap›lan çal›ﬂmada, annelerin %8’i ek
g›daya baﬂlama zaman›n› 0-1 ay, %8’i 2-3 ay, %13’ü 4-5 ay
ve %71’i 6 aydan sonra uygun bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir.[5]
Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› bölge ve ülke verileri ile uyumludur. Annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besleme ve
ek g›daya geçme süreleri de¤iﬂkenlik göstermektedir. Bebek
dostu hastanelerin, emzirme ve anne sütünün önemi konusunda annelerde bilinç art›ﬂ› oluﬂturma çabalar›na karﬂ›n,
uygulamada sapmalar›n oldu¤u gözlenmektedir.
Çal›ﬂmam›zda sadece anne sütü veya anne sütü ile birlikte ek g›dalar›n tercihinde ekonomik durumun etkili olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç Van’da[5] yap›lan çal›ﬂma da,
kad›nlar›n anne sütünü tercih sebeplerinin, içinde bulunduklar› ekonomik koﬂullarla iliﬂkili olmad›¤›n› göstermiﬂtir.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda, annelerin büyük ço¤unlu¤unun bebeklerine anne sütü verdikleri saptanm›ﬂt›r. Annelerin
üçte ikisi ilk alt› ay yaln›zca anne sütü vermektedir. E¤i-
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tim düzeyi düﬂük olan anneler daha uzun süre anne sütü
vermelerine karﬂ›n, ek g›daya baﬂlama konusunda yanl›ﬂ
uygulamalar yapmaktad›rlar. E¤itim düzeyi artt›kça ilk
alt› ay yaln›zca anne sütü verenlerin oran› artmaktad›r.
E¤itim düzeyi yüksek olan anneler anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan almaktad›r. Baﬂta
aile hekimleri olmak üzere tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n,
özellikle e¤itim düzeyi düﬂük annelere yönelik bilgilendirme çal›ﬂmalar›na önem vermeleri gerekmektedir.
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