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Özet 

Anne sütü, yenidoğanın gereksinimlerini tam olarak karşılaması, enfeksiyonlara karşı 

koruyucu özellik taşıması, ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile bebekler için en 

uygun besindir. Annelerin emzirmeye ilişkin bilgi yetersizlikleri ve yanlış emzirme 

davranışları bebeklerin anne sütü alımını etkilemektedir.Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi( 

BNDH)’nde doğum yapmış annelerin doğum sonu dönemde emzirmeye ilişkin bilgilerini 

ve emzirme davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 

evrenini BNDH Kadın Doğum Ünitesinde 2009 yılında doğum yapmış 1179 kadın 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi, evrenin bilindiği durumlarda kullanılan örneklem 

formülüne göre hesaplanmış ve 290 kadın örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmada 

veriler araştırmacı tarafından gerekli literatür taranarak geliştirilen veri toplama formu ve 

LATCH ( Breasteeding Charting System) emzirme tanılama ölçeği aracılığı ile 

toplanmıştır. Veri toplama formu araştırmacı tarafından kadınlarla yüz yüze görüşme 

yöntemi ile uygulanmış, LATCH emzirme tanılama ölçeği de araştırmacı tarafından 

doğumdan sonra ve taburcu olmadan önce olmak üzere iki kez annenin emzirme 

davranışı gözlenerek puanlanmıştır. Veriler 22.01.2010 ve 03.07.2010 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 17.0 programında; yüzdelik ve 

pearson ki kare testi kulanılarak değerlendirimiştir. Annelerin yarıdan fazlasının şimdiki 

gebeliklerinde emzirme ile ilgili bilgi almadıkları (%52.1), % 63.3’ünün aldıkları bilgiyi 

yeterli bulmadıkları, bilgi alanların %36’sının bu bilgiyi sağlık personelinden edindiği 

saptanmıştır. Annelerin emzirmeye ilişkin bilgi puanları minumum 19, maksimum 36 

olarak saptanmış ve emzirmeye ilişkin bilgi puan ortalamalarının 27.88±3.30 olduğu 



belirlenmiştir. Gelir düzeyinin yüksek olduğunu düşünen, sezaryen doğum yapan, 

gebeliklerinde aldıkları bilgiyi yeterli bulan annelerin, emzirme bilgi puanlarının 

ortalamanın üstünde olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca sosyal güvencesi olmayan ve 

ilk emzirmeye geç başlayan (doğumdan 1 saat sonra) annelerin de emzirme bilgi 

puanlarının ortalamanın üstünde olduğu saptanmış ve annelerin gelir düzeyinin 

algılaması, doğum şekli, aldıkları bilgi yeterli bulma durumu, sosyal güvencenin varlığı ve 

ilk emzirmeye başlama zamanı ile emzirme bilgi puan ortalamalrı arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(p<0,05). LATCH emzirme tanılama ölçeğinden 9 

ve altı puan alan anneler % 69,3, 10 puan alan anneler ise sadece %30.7 olarak 

saptanmıştır. Eğitim düzeyi düşük olan emzirme bilgi puanı ortalamanın altında olan, 

çalışmayan, 2 ve üzeri gebelik geçiren, 2 ve üzeri yaşayan çocuğa sahip olan, daha önce 

çoçuk/çocuklarını emziren, normal doğum yapan annelerin, daha yüksek oranda LATCH 

emzirme tanılama ölçeğinden 10 tam puan aldıkları saptanmıştır (p<0,05). Bununla 

birlikte bebeğinin cinsiyeti kız olan, bebeğini yanlış sıklıklara emziren annelerin de 

yüksek oranda LATCH emzirme tanılama yanlış sıklıklarla emziren annelerin de yüksek 

oranda LATCH emzirme tanılama ölçeğinden 10 tam puan aldıkları belirlenmiş ve 

annelerin eğitim düzeyi, emzirme bilgi puanı, çalışma durumu, 2 ve üzeri gebelik geçirme 

durumu, 2 ve üzeri yaşayan çocuğa sahip olma durumu, daha önce çocuk/çocuklarının 

emzirme durumu, doğum şekli, bebeğin cinsiyeti ve bebeğin emzirilme sıklığı ile LATCH 

emzirme tanılama ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğum öncesi 

dönemden başlamak üzere annelere yönelik emzirme eğitimlerinin düzenlenmesi, doğum 

sonu dönemde hastanede emzirme danışmalığının verilmesi ve desteğin evde 

sürdürülmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile doğru emzirme davranışının 

destekleyecek sağlık personelinin de bu konuda eğitilmesi önerilmiştir. 

 


