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ÖZET
Amaç: Bu çal›flma bir ilçe hastanesine baflvuran annelerin emzirme süresini ve
bunu etkileyen faktörleri belirlemek amac› ile yap›lm›flt›r. 
Gereç ve Yöntem: Çal›flma, Konya, Sarayönü Devlet Hastanesi Çocuk Poliklini-
¤i’ne çeflitli nedenler ile çocuklar›n› getiren, tüm do¤umlar›n› term olarak yap-
m›fl 18-39 yafl aras›ndaki toplam 600 anne üzerinde yap›lm›flt›r. Çal›flma, 20
Ocak-15 Nisan 2009 tarihleri aras›nda yap›lm›fl olup, haz›rlanan anket formlar›
bizzat doktor ve hemflireler taraf›ndan anneler ile yüz yüze görüflülerek doldu-
rulmufltur.
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan annelerin ortalama yafl› 27,3±2,5 SD olarak bulun-
du ve bunlardan 96 tanesi (%16) 18-23 yafl, 169 tanesi (%28,6) 24-29 yafl, 202 ta-
nesi (%33,66) 30-35 yafl ve 133 tanesi (%22,16) 36-39 yafl grubundayd›. Annele-
rin %73,33’ü ilkokul mezunuydu, %60,16’s› orta gelir düzeyine sahipti ve
%73,36’s› anne sütünün faydalar›n› doktor veya hemflireden ö¤renmiflti. Ortala-
ma emzirme sürelerinin yafl artt›kça artt›¤› görülürken (18-23 yafl için 12,2±0,4
ay, 24-29 yafl için 13,1±0,1 ay, 30-35 yafl için 13,8±0,8 ay ve 36-39 yafl için 14,4±0,4
ay), ayl›k geliri >2000 TL olan annelerin emzirme süreleri di¤er iki gelir düzeyli
gruplardan istatistiksel olarak anlaml› derecede uzun bulundu. Anne yafl›, ço-
cuk say›s›, ailenin ayl›k geliri artt›kça, annenin e¤itim düzeyi yükseldikçe ve em-
zirmeyle ilgili gerekli bilgileri sa¤l›k personelinden ö¤renildikçe emzirme süre-
sinin uzad›¤› görüldü.
Sonuç: Her toplum için do¤umda anne sütü verilmesini ve sonras›nda da emzirme
süresini etkileyen faktörler de¤erlendirilmeli ve böylece elde edilen bilgilere göre
sa¤l›kl› bir nesil için annelerin yeterince e¤itilerek emzirme süresini ideal bir süre-
ye kadar uzatmalar› sa¤lanmal›d›r. (Güncel Pediatri 2009; 7: 45-52)
Anahtar kelimeler: Anne sütü, emzirme, iliflkili faktörler

SUMMARY
Aim: This study was conducted to identify the duration of breastfeeding and the
factors effecting this in mothers admitted to a state hospital. 
Materials and Method: The study constituted a total of 600 mothers aged
between 18-39 years, who had brought their term-born children to Konya,
Sarayönü State Hospital Department of Pediatrics for several causes. 
The study was assessed between 20 January and 15 April 2009 and prepared
questionnaire forms have been filled by doctors and nurses using face-to-face
interview method with mothers.   
Results: Median age of the mothers included in the study was 27,3±2,5 years
and 96 of the mothers (16%) were between 18-23 years, 169 (28.6%) were
between 24-29 years, 202 (33.66%) were between 30-35 years and 133 (22.16%)
were between 36-39 years. Of the mothers, 73.33 percent were graduated from
primary school, 60.16 percent had a medium monthly income and 73.36 percent
had learned the benefits of breastfeeding from the doctors or nurses. The
mean duration of breastfeeding increased with increasing mother’s age (in 18-
23 age-group, 12.2±0.4 months; in 24-29 age-group, 13.1±0.1 months; in 30-35
age group 13.8±0.8 months; and in 36-39 age group 14.4±0.4 months), and the
mean duration of breastfeeding in the monthly income of >2000 TL group was
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Girifl

Hayat›n ilk y›l›, yenido¤an bir bebe¤in büyüme ve
geliflimi için kritik bir dönemdir. Anne sütü her bebe¤in
gereksinimine göre ayarlanm›fl, biyolojik yararl›l›¤› çok
yüksek ideal bir do¤al besindir. Anne sütü besleyicidir,
temizdir, ekonomiktir ve bebe¤in beslenmesi için her
an haz›r olarak bulunur. Emzirme, bebeklerin sa¤l›kl›
büyümesi ve geliflmesi için en uygun, efli bulunmaz bir
beslenme yöntemidir ve anne ile bebe¤in sa¤l›¤› üze-
rinde çok özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir
(1,2). Anne sütü besleyici özelli¤inin yan›nda içerdi¤i
immün faktörler nedeniyle yenido¤ana do¤al bir ba¤›-
fl›kl›k da kazand›r›r (2). Bu do¤al ba¤›fl›kl›k sistemi; viral,
bakteriyel veya protozoal ajanlar›n yol açt›¤› birçok so-
lunum ve sindirim sistemi hastal›¤›ndan koruyucu özel-
lik tafl›maktad›r (2). Bu nedenlere dayanarak Dünya
Sa¤l›k Örgütü ilk 6 ay sadece anne sütünü önermekte-
dir (3). Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun 1989 y›l›nda
kabul etti¤i çocuk haklar›na dair sözleflmede “toplu-
mun bütün kesimlerinin emzirme konusunda bilgilendi-
rilmesinin, desteklenmesinin ve bu alandaki e¤itim ola-
naklar›na kavuflturulmas›n›n sa¤lanmas›” amaçlana-
rak, anne sütünün bebek için en iyi besin oldu¤undan
emzirme bir insan hakk› olarak da kabul edilmifltir. Her
bebe¤in anne sütü ile beslenme hakk› oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Bununla birlikte, ilk alt› aydan sonra uygun
ve yeterli ek besin ile birlikte anne sütüne devam etmek
gerekmektedir (3,4). Innocenti Deklerasyonu’nda be-
bekleri emzirmeye iki yafl veya üstüne kadar devam
edilmesi önerilmektedir (5). Yap›lan bir çal›flmada ilk 5
ay bebeklerin %90’n›n sadece anne sütü almas› ve
%99’unun 12. aya kadar emzirilmeye devam edilmesi
durumunda dünyada 5 yafl alt› çocuk ölümlerinin %13
azalaca¤› tahmin edilmektedir (6). Bu nedenle, ilk alt› ay
tek bafl›na anne sütü ile beslenmeyi takiben anne sütü-
ne ideal sürede ek g›dalar ile birlikte devam etmek sa¤-
l›kl› bir nesil için büyük önem tafl›maktad›r. 

Annelere emzirmenin özendirilmesi ve bu konuda ge-
rekli bilgilerin verilmesi baflar›l› bir emzirmenin ilk anah-
tar›d›r. Sa¤l›k personelinin zaman›nda verece¤i do¤ru
bilgiler do¤rultusunda bebeklerin emzirilme süreleri ar-
tacakt›r. Bununla birlikte, aileye, anneye veya bebe¤e ait
baz› faktörler de emzirme süresini etkileyebilir (7,8). 

Bu çal›flmada, Konya Sarayönü Devlet Hastanesi
Çocuk Poliklini¤i’ne çeflitli nedenlerle baflvuran 18-39
yafl aras› ve zaman›nda do¤um yapan annelerin emzir-
me durumlar› ve etkileyen faktörler araflt›r›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Çal›flma, Konya, Sarayönü Devlet Hastanesi Çocuk
Poliklini¤i’ne çeflitli nedenler ile çocuklar›n› getiren an-
neler içinde, tüm do¤umlar›n› term olarak yapm›fl 18-39
yafl aras›ndaki toplam 600 anne rastgele seçilerek ya-
p›lm›flt›r. 20 Ocak-15 Nisan 2009 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilen çal›flmada annelere; sekiz sorudan oluflan
(anne yafl›, kaç çocu¤u oldu¤u, annenin tahsil durumu,
ailenin ekonomik durumu, çocu¤a do¤du¤u anda ilk ne
verildi¤i, anne sütüne kaç ay devam edildi¤i, ek g›dala-
ra kaç ayl›kken baflland›¤› ve anne sütünün faydalar›n›
bilip bilmedi¤i ve e¤er biliyorsa nereden ö¤rendi¤i) bir
form çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› ve hemflireler
taraf›ndan yüz yüze görüflülerek dolduruldu. Anneler
yafl grubuna göre dört gruba ayr›ld› (18-23, 24-29, 30-35,
36-39 yafl). E¤itim durumlar›na göre anneler ilkokul, or-
taokul, lise ve üniversite mezunu olarak grupland›, ça-
l›flmaya al›nan anneler aras›nda okuma yazma bilme-
yen yoktu. Aileler ayl›k ekonomik gelirlerine göre net
ele geçen asgari ücret baz al›narak üç gruba ayr›ld›
(<530 TL, 530-2000 TL ve >2000 TL). Anne sütüne her ço-
cuk için ne kadar süre devam edildi¤i ve ek besine bafl-
lama zaman› ay olarak hesapland›. Bebeklere ilk do¤-
du¤u anda verilen besine göre de anne sütü verenler,
mama verenler ve flekerli su verenler fleklinde grupla-
ma yap›ld›. Annelere sadece anne sütünün yararlar›n›
bilip bilmedi¤i sorulmufl olup bunlar›n neler oldu¤u gibi

Güncel Pediatri 2009; 7: 45-52Hayrullah Alp. Anne Sütü ile Beslenme 

46GüncelPediatri

statistically significant than those of the other two income groups. Duration of breastfeeding increases with an
increase in mother’s age, number of children, and monthly income of the family; level of education; and learning the
benefits of breastfeeding from the doctors or nurses.   
Conclusion: Factors that affect the breastfeeding and the duration of breastfeeding should be considered for
each society and then with the light of this information mothers must be instructed sufficiently for a long and ideal
time of breastfeeding to form a healthy population. (Journal of Current Pediatrics 2009; 7: 45-52)
Key words: Breast milk, breastfeeding, related factors



ayr›nt›l› ve s›nay›c› sorulara yer verilmedi. Anne sütü-
nün yararlar›n› bildi¤ini ifade eden annelere ise bunu
nereden ö¤rendi¤i soruldu ve kayna¤›na göre de hem-
flire veya doktordan ö¤renenler, bas›n-yay›n arac›l› ö¤-
renenler ve akraba veya komflusundan ö¤renenler ola-
rak üç gruba ayr›ld›. Çal›flmaya preterm do¤um öyküsü
olan, emzirme süresi içerisinde bebe¤ini kaybeden ve
emzirme süresini hat›rlamayan anneler al›nmad›. Anket
sonuçlar› SPSS veri taban›nda tüm anneler ve yafl
gruplar› için say› ve yüzde ile de¤erlendirilirken, gruplar
aras› parametrelerin k›yaslanmas›nda Mann-Whitney-U
testi kullan›ld›. Bu test için anlaml›l›k p<0,05 olarak ka-
bul edildi.

Bulgular

Çal›flmaya al›nan tüm annelerin ortalama yafllar›
27,3±2,5 SS idi. Bunlardan 96 tanesi (%16) 18-23 yafl, 169
tanesi (%28,18) 24-29 yafl, 202 tanesi (%33,66) 30-35 yafl
ve 133 tanesi (%22,16) 36-39 yafl grubundayd› (Tablo 1).
Tablo 1’de annelerin yafl gruplar›na göre çocuk say›lar›,
sosyoekonomik ve e¤itim düzeylerine iliflkin özellikleri-
nin da¤›l›m› verilmifltir. Yafl grubuna göre çocuk say›s›
da¤›l›m› fiekil 1’de özetlenmifltir. Annelerin e¤itim düzey-
leri incelendi¤inde ise; 18-23 yafl grubundaki annelerin
%48,96’s›n›n (47 anne) ilkokul, %43,75’inin (42 anne) or-
taokul, %7,29’unun (7 anne) lise mezunu oldu¤u ve yine
bu grupta üniversite mezununun bulunmad›¤› görüldü.
24-29 yafl grubu olan annelerin ise büyük ço¤unlu¤u
(%71) (120 anne) ilkokul mezunu idi (di¤erleri s›ras› ile
%5,91 (10 anne) ortaokul, %14,79 (25 anne) lise ve %8,3
(14 anne) üniversite mezunu idi). Yine 30-35 yafl grubun-
daki annelerin de %77,72 (157 anne) kadar› ilkokul mezu-

nu iken, %7,92’si (16 anne) ortaokul, %5,94’ü (12 anne) li-
se ve %8,42’si (17 anne) üniversite mezunu idi. 36-39 yafl
grubu olan annelerin ise; %87,21 (116 anne) ilkokul, %3 
(4 anne) ortaokul, %6,01 (8 anne) lise ve %3,78 (5 anne)
oran›nda üniversite mezunu vard›. Anneler ailelerinin
ayl›k gelirlerine göre grupland›r›ld›¤›nda ise; tüm yafl
gruplar›nki annelerin büyük ço¤unlu¤unun orta gelir dü-
zeyine (530-2000 TL aras›nda) sahip oldu¤u görüldü (18-
23 yafl aras›nda %55,21 (53 anne), 24-29 yafl aras›nda
%62,72 (106 anne), 30-35 yafl aras›nda %56,43 (114 anne)
ve 36-39 yafl aras›nda %66,16 (88 anne). Anne sütünün
anne ve bebek aç›s›ndan yararlar›n›n ö¤renildi¤i kaynak
araflt›r›ld›¤›nda ise tüm yafl gruplar›nda ilk s›ray› doktor
veya hemflire kaynakl› bilgilendirmenin ald›¤› görüldü
(18-23 yafl aras›nda %85,42 (82 anne), 24-29 yafl aras›n-
da %82,84 (140 anne), 30-35 yafl aras›nda %67,32 (136 an-
ne) ve 36-39 yafl aras›nda %63,15 (84 anne)) (Tablo 1).
Tüm anne yafl gruplar›nda her çocu¤a do¤umdan he-
men sonra ilk önce anne sütü verildi¤i ve bu oran›n ilk
çocuktan sonraki çocuklarda %100’e ulaflt›¤› görüldü
(Tablo 2) (fiekil 2). Ortalama emzirme süreleri tüm çocuk-
lar için; 18-23 yafl grubu annelerde 13,4±0,5 ay, 24-29 yafl
grubunda 14,1±0,7 ay, 30-35 yafl grubunda 14,8±0,3 ay ve
36-39 yafl grubunda 14,9±0,1 ay olarak bulundu. Do¤um
s›ras›na göre anne sütü verilme süreleri ise; 18-23 yafl
grubu annelerde ikinci çocuklar için (ortalama 15,4±0,9
ay), 24-29 yafl grubunda birinci çocuklar için (ortalama
14,7±0,1 ay), 30-35 yafl ve 36-39 yafl gruplar›nda ise be-
flinci çocuklar için (s›ras› ile ortalama 21±0,6 ay ve
14,5±0,1 ay) uzun olarak bulunmufltur (Tablo 3) (fiekil 3).
Ek besine bafllama zamanlar› aç›s›ndan, grup içi istatis-
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fiekil 1. Anne yafl grubuna göre çocuk say›s› da¤›l›m›
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fiekil 2. Anne yafl›na göre her çocukta ilk verilen besinlerin da¤›l›m› 
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tiklerde anlaml› fark bulunmazken, 30-35 yafl (ortalama
5,3±0,7 ay) ve 36-39 yafl grubu annelerin (ortalama
5,1±0,6 ay) di¤er iki gruba göre daha erken ek besine
bafllad›¤› bulunmufltur (her ikisinin de ortalama de¤eri
5,2±0,6 ay)  (p<0,05) (Tablo 3). 

Anne yafl gruplar› kendi içlerinde ayr› de¤erlendiril-
di¤inde; tüm gruplarda e¤itim düzeyinin artmas› ile em-

zirme süresinin uzad›¤› görüldü (Tablo 4) (fiekil 4). Yine
tüm gruplarda lise ve üniversite mezunu annelerin ilko-
kul mezunlar›na göre bebeklerini daha uzun süre emzir-
dikleri ve istatistiksel olarak da bunun anlaml› oldu¤u
(p<0,05) bulundu. Ailenin ayl›k gelir düzeyleri araflt›r›ld›¤›
zaman, çal›flmaya al›nan annelerin %60,16’s› 530-2000 TL
aras›nda ayl›k gelir düzeyine sahipti ve 36-39 yafl grubu
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Tablo 1. Annelerin yafl grubuna göre çocuk say›lar›, sosyoekonomik ve e¤itim düzeylerine iliflkin özelliklerinin da¤›l›m›
Anne yafl grubu da¤›l›m› 18-23 yafl 24-29 yafl 30-35 yafl 36-39 yafl

n % n % n % n %
AAnnnnee  ssaayy››ss››//yyüüzzddee 96 16 169 28,18 202 33,66 133 22,16
ÇÇooccuukk  ssaayy››ss››  ttooppllaamm››//yyüüzzddee 130 9,56 313 23,03 542 39,88 374 27,53
1 çocu¤u olan anne 65 67,72 42 24,85 18 8,91 14 10,52
2 çocu¤u olan anne 28 29,16 111 65,68 70 34,65 44 33,08
3 çocu¤u olan anne 3 3,12 15 8,87 82 40,59 35 26,31
4 çocu¤u olan anne 0 0 1 0,60 26 12,87 33 24,81
5 çocu¤u olan anne 0 0 0 0 6 2,98 7 5,28
AAnnnnee  ee¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii//yyüüzzddee
‹lkokul 47 48,96 120 71 157 77,72 116 87,21
Ortaokul 42 43,75 10 5,91 16 7,92 4 3
Lise 7 7,29 25 14,79 12 5,94 8 6,01
Üniversite 0 0 14 8,30 17 8,42 5 3,78
AAiilleenniinn  aayyll››kk  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii//yyüüzzddee
530 TL> 41 42,71 59 34,91 76 37,62 42 31,57
530-2000 TL 53 55,21 106 62,72 114 56,43 88 66,16
2000 TL < 2 2,08 4 2,37 12 5,95 3 2,27
AAnnnnee  ssüüttüünnüünn  ffaayyddaallaarr››nn››nn  
öö¤¤rreenniillddii¤¤ii  kkaayynnaakk//yyüüzzddee
Akraba-komflu 12 12,51 9 4,59 37 18,31 26 19,54
Doktor-hemflire 82 85,41 140 82,84 136 67,32 84 63,15
Bas›n-yay›n 2 2,08 20 12,57 29 14,37 23 17,31

fiekil 3. Anne yafl grubuna göre her bir çocuk için emzirme
sürelerinin da¤›l›m›

fiekil 4. Anne yafl grubuna ve e¤itim düzeyine göre tüm çocuklar
için ortalama emzirme süreleri 
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haricinde di¤er tüm gruplarda ayl›k gelir artt›kça emzir-
me süresinin de artt›¤› görüldü (Tablo 4) (fiekil 5). 36-39
yafl grubu olanlarda ise >2000 TL ayl›k geliri olan sade-
ce 3 aile vard› ve tüm çocuklar›n ortalama emzirilme
süreleri 6 ay olarak bulundu. Ayl›k geliri >2000 TL olan
annelerin emzirme süreleri di¤er iki gelir düzeyli grup-
lardan istatistiksel olarak anlaml› derecede uzun bulu-
nurken (p<0,05), 36-39 yafl grubunda bunun tam tersi
olarak <530 TL ve 530-2000 TL aras› ayl›k kazanc› olan
annelerin 2000 TL< olanlara göre emzirme süreleri an-
laml› derecede daha uzundu (p<0,05). Anne sütünün
yararlar›n›n ö¤renildi¤i kayna¤›n emzirme süresine
olan etkisine bak›ld›¤›nda ise, 18-23 yafl grubu hariç di-
¤er tüm gruplarda doktor veya hemflire kaynakl› bilgi-
lendirilmifl olan annelerin (tüm annelere oran› %73,36)
daha uzun süre emzirdi¤i görüldü (Tablo 4), (fiekil 6) ve
bu durum da her grupta di¤er kaynaklardan istatistiksel
olarak anlaml› bulundu (p<0,05). Ancak, 18-23 yafl gru-

bunda bas›n-yay›n kaynakl› ö¤renime sahip anneler
bebeklerini daha uzun süre emzirmiflti ve fark yine ista-
tistiksel olarak anlaml›yd› (p<0,05). Yafl gruplar›nda tüm
çocuklar için ortalama emzirme sürelerinin yafl artt›kça
artt›¤› görüldü (18-23 yafl için 12,2±0,4 ay, 24-29 yafl için
13,1±0,1 ay, 30-35 yafl için 13,8±0,8 ay ve 36-39 yafl için
14,4±0,4 ay) ve istatistiksel olarak anlaml›l›k p<0,05 ola-
rak hesapland›. 

Tart›flma

Çal›flmam›z bir ilçe hastanesinde yap›lm›fl olup, çev-
re ilçe ve köylerden gelen hastalar ile büyük bir nüfusu
yans›tmaktad›r. Dolay›s› ile çal›flma, k›rsal ve kentsel
bölgelerin birleflti¤i noktada bir toplum taramas› niteli-
¤i tafl›maktad›r. fiehirleflmenin h›zla ilerledi¤i ülkemiz-
de, flehirde yaflayanlar›n birinci basamak sa¤l›k hiz-
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Tablo 2. Anne yafl gruplar›nda do¤um s›ras›na göre, her bir
çocu¤a do¤umdan hemen sonra ilk önce hangi besinin verildi¤i
Anne yafl Annelerin ilk verdi¤i besinler 
gruplar›nda do¤um (veren anne say›s›)
s›ras›na göre Anne sütü Mama fiekerli su
çocuklar n % n % n %
1188--2233  yyaaflfl

1. çocuk 94 97,91 - - 2 2,09
2. çocuk 31 100 - - - -
3. çocuk 3 100 - - - -
4. çocuk - - - - - -
5. çocuk - - - - - -

2244--2299  yyaaflfl
1. çocuk 169 100 - - - -
2. çocuk 127 96,94 4 3,05 - -
3. çocuk 16 100 - - - -
4. çocuk 1 100 - - - -
5. çocuk - - - - - -

3300--3355  yyaaflfl
1. çocuk 188 93,08 7 3,46 7 3,46
2. çocuk 171 92,93 8 4,34 5 2,73
3. çocuk 103 90,35 8 7,01 3 2,64
4. çocuk 32 96,96 1 3,04 - -
5. çocuk 6 100 - - - -

3366--3399  yyaaflfl
1. çocuk 124 93,23 3 2,25 6 4,52
2. çocuk 110 92,43 4 3,36 5 4,21
3. çocuk 69 92 3 4 3 4
4. çocuk 37 92,5 0 0 3 7,5
5. çocuk 7 100 0 0 - -

fiekil 5. Anne yafl›na ve ayl›k gelir miktar›n›n da¤›l›m›na göre tüm
çocuklar için ortalama emzirme süreleri

fiekil 6. Anne yafl›na ve anne sütünün faydalar›n›n ö¤renildi¤i kay-
naklara göre ortalama emzirme süreleri
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metlerine ulaflmas› ve bundan gere¤ince faydalanabil-
mesi k›rsal kesime göre nispeten kolay olabilmektedir.
Ancak k›rsal kesimde bu durum olanaklar sebebiyle so-
runlu olabilmekte, böylece de annelerin gerekti¤i flekil-
de bilgilendirilmesi de yetersiz kalabilmektedir. Bu se-
beple, çal›flmam›zdan ç›kan sonuçlar annelerin daha
iyi bilgilendirilebilmeleri için gereken giriflimlerin baflla-
t›labilmesine de yol gösterici olacakt›r. 

Çal›flmaya al›nan 600 annenin ortalama yafl›
27,3±2,5 SS olup genç bir popülasyonu göstermektedir.
Anneler yafl gruplar›na ayr›l›rken genç ve orta yafl
gruplar› dikkate al›narak yap›lm›flt›r. Böylece gruplar
aras› farklar daha iyi ortaya konabilmifltir. Çocuk say›s›
yafl artt›kça artmakta olup en çok çocuk sahibi 30-35
yafl aras› annelerin oldu¤u görülmüfltür. E¤itim düzeyi-
ne bak›ld›¤›nda ise tüm annelerin %73,33’ünün ilkokul
mezunu oldu¤u görülmüfltür. Bu durum ülkemizin çeflit-
li kesimlerinde yap›lan baz› çal›flmalara göre oldukça

yüksektir (7,8). Dolay›s› ile toplumumuzdaki annelerin
e¤itim düzeyi düflük bulunmufltur.

Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› 2003 verilerine
göre tüm çocuklar›n %97’si bir süre tek bafl›na anne sü-
tü alm›flt›r (9). Bizim çal›flmam›zda, her yafl grubu anne
için bebeklere ilk verilen besinin büyük oranda anne
sütü oldu¤u (fiekil 2) ve ortalama emzirme süresinin de
yaflla birlikte giderek artt›¤› görüldü. Ancak çocuklar›n
yafl s›ralamas›na göre bak›ld›¤›nda, 18-23 yafl grubu
annelerin ikinci çocuklar›n›, 24-29 yafl grubu annelerin
birinci çocuklar›n›, 30-35 yafl ve 36-39 yafl grubu anne-
lerin ise beflinci çocuklar›n› daha uzun süre emzirdi¤i
görüldü (Tablo 3) (fiekil 3). Bu durum ileri yafl annelerin
deneyim kazanm›fl olmas›na genç annelerin ise anne
sütünün yarar› konusunda gerekli bilgilere kolayca ula-
flabilmelerine ba¤lanabilir. Ek g›daya bafllama süreleri
ise genç anne yafllar›nda (18-23 ve 24-29 yafl) 5,6 aydan
sonra iken orta yafl grubu annelerde (30-35 yafl ve 
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Tablo 3. Anne yafl gruplar›nda do¤um s›ras›na göre ortalama anne sütü verme süreleri ile en k›sa ve en uzun anne sütü verilme
süreleri ve her bir çocuk için ek g›daya bafllama ortalama süreleri
Anne yafl gruplar›nda do¤um Anne sütü verilme süreleri Ek g›daya bafllama 
s›ras›na göre çocuklar En k›sa En uzun Ortalama ortalama süreleri
1188--2233  yyaaflfl

1. çocuk 1±0,2 ay 24±0,1 ay 10,6±0,1 ay 5,6±0,1 ay
2. çocuk 1±0,7 ay 30±0,1 ay 15,4±0,9 ay 6,1±0,3 ay
3. çocuk 6±0,1 ay 12±0,8 ay 6±0,2 ay 6±0,4 ay
4. çocuk - - - -
5. çocuk - - - -

2244--2299  yyaaflfl
1. çocuk 1±0,3 ay 36±0,4 ay 14,7±0,1 ay 5,8±0,4 ay
2. çocuk 2±0,3 ay 24±0,3 ay 13,3±0,3 ay 5,9±0,1 ay
3. çocuk 6±0,2 ay 18±0,3 ay 12,3±0,3 ay 5,7±0,4 ay
4. çocuk 10 ay 10 ay 10 ay 6±0,2 ay
5. çocuk - - - -

3300--3355  yyaaflfl
1. çocuk 0   0 33±0,1 ay 13,7±0,3 ay 5,3±0,7 ay
2. çocuk 0   0 24±0,1 ay 13,3±0,2 ay 5,2±0,1 ay
3. çocuk 3±0,2 ay 30±0,1 ay 16,1±0,1 ay 5,3±0,2 ay
4. çocuk 3±0,1 ay 28±0,4 ay 15,3±0,1 ay 5,4±0,1 ay
5. çocuk 12±0,4 ay 21±0,2 ay 21±0,1 ay 5,4±0,2 ay

3366--3399  yyaaflfl
1. çocuk 0   0 24±0,4 ay 12,2±0,4 ay 5,1±0,2 ay
2. çocuk 0   0 26±0,2 ay 14,3±0,3 ay 5,2±0,1 ay
3. çocuk 3±0,2 ay 28±0,4 ay 13,7±0,5 ay 5,2±0,1 ay
4. çocuk 7±0,3 ay 29±0,6 ay 14,3±0,1 ay 5,1±0,2 ay
5. çocuk 10±0,1 ay 24±0,4 ay 14,5±0,1 ay 5,1±0,3 ay

* De¤erler ortalama ve ± standart sapma olarak verilmifltir



36-39 yafl) 5,4 aydan önce oldu¤u ve bunun da istatis-
tiksel olarak anlaml› oldu¤u görüldü. Erken ek g›daya
bafllama 36-39 yafl grubu annelerde çocuk say›s› artt›k-
ça azalmaktayd› (Tablo 3). Bunun nedeni olarak anne-

lerin bilgi düzeylerinin artmas› ve kazan›lm›fl anne de-
neyimi say›labilir. Ayr›ca ülke düzeyinde uygulanan
sa¤l›k politikalar›n›n da önemi büyüktür. Ülkemizde bu
konu ile ilgili bebek dostu hastane programlar› 1990’lar-
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Tablo 4. Anne yafl gruplar›nda; e¤itim düzeyi, ayl›k gelir miktar› ve anne sütünün faydalar›n›n ö¤renildi¤i kayna¤a göre tüm çocuklar›n
ortalama emzirme süreleri
Anne yafl gruplar› Anne e¤itim düzeyi

‹lkokul Ortaokul Lise Üniversite
1188--2233  yyaaflfl

Ortalama emzirme süresi 10,3±0,3 ay 11,2±0,1 ay 11±0,2 ay -
AAiilleenniinn  aayyll››kk  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii

530 TL> 530-2000 TL 2000 TL<                 
10,1±0,3 ay 11,3±0,2 ay 15 ay

AAnnnnee  ssüüttüünnüünn  ffaayyddaallaarr››nn››nn  öö¤¤rreenniillddii¤¤ii  kkaayynnaakk
Doktor-hemflire Akraba-komflu Bas›n-yay›n               

13,8±0,2 ay 7,4±0,1 ay 15 ay
2244--2299  yyaaflfl

Ortalama emzirme süresi AAnnnnee  ee¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii
‹‹llkkookkuull OOrrttaaookkuull LLiissee ÜÜnniivveerrssiittee

13±0,2 ay 14,3±0,1 ay 14,3±0,2 ay 14,7±0,1 ay
AAiilleenniinn  aayyll››kk  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii

530 TL> 530-2000 TL 2000 TL<   
12,9±0,1 ay 13,1±0,1 ay 17,5 ay

AAnnnnee  ssüüttüünnüünn  ffaayyddaallaarr››nn››nn  öö¤¤rreenniillddii¤¤ii  kkaayynnaakk
Doktor-hemflire Akraba-komflu Bas›n-yay›n              

13,9±0,2 ay 12,4±0,1 ay 8,5 ay
3300--3355  yyaaflfl

Ortalama emzirme süresi AAnnnnee  ee¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii
‹‹llkkookkuull OOrrttaaookkuull LLiissee ÜÜnniivveerrssiittee

13,5±0,2 ay 13,3±0,1 ay 15,9±0,2 ay 15,5±0,1 ay
AAiilleenniinn  aayyll››kk  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii

530 TL> 530-2000 TL 2000 TL<   
12,7±0,1 ay 12,9±0,1 ay 13,3±0,2 ay

AAnnnnee  ssüüttüünnüünn  ffaayyddaallaarr››nn››nn  öö¤¤rreenniillddii¤¤ii  kkaayynnaakk
Doktor-hemflire Akraba-komflu Bas›n-yay›n  

13,8±0,2 ay 11,2±0,2 ay 13,6±0,2 ay
3366--3399  yyaaflfl

Ortalama emzirme süresi AAnnnnee  ee¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii
‹‹llkkookkuull OOrrttaaookkuu LLiissee  ÜÜnniivveerrssiittee

12,1±0,2 ay 14,7±0,3 ay 14,9±0,1 ay 14,7±0,1 ay
AAiilleenniinn  aayyll››kk  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii

530 TL> 530-2000 TL 2000 TL<   
12,3±0,1 ay 13,7±0,2 ay6 ay

AAnnnnee  ssüüttüünnüünn  ffaayyddaallaarr››nn››nn  öö¤¤rreenniillddii¤¤ii  kkaayynnaakk
Doktor-hemflire Akraba-komflu Bas›n-yay›n  

14,3±0,1 ay 12,7±0,2 ay 13,9±0,2 ay
* De¤erler ortalama ve ± standart sapma olarak verilmifltir



dan sonra h›z kazanm›flt›r. Ünsal ve arkadafllar›n›n yap-
t›¤› bir çal›flmada çocuklar›n %66,1’inde ek g›daya bafl-
lama zaman› 2,04±2,04 ay olarak bulunmufl olup bu sü-
re bizim çal›flmam›zda buldu¤umuz ortalama ek g›daya
bafllama zaman› olan 5,4 aydan oldukça erkendir (10).   

Ortalama emzirme süresinin annenin e¤itim düzeyi
ile olan iliflkisine bak›ld›¤›nda, tüm gruplarda e¤itim dü-
zeyinin artmas› ile emzirme süresinin artt›¤› görülmüfl-
tür. Dolay›s› ile uygun bir emzirme süresini yakalayabil-
mek için e¤itim düzeyinin artt›r›lmas› da gerekmektedir.
Çal›flmam›zda, ailelerin büyük ço¤unlu¤unun maddi ge-
lir düzeyleri 530-2000 TL aras›nda bulunmufl olup, 36-39
yafl grubu anneler hariç di¤er tüm gruplarda ayl›k gelir
artt›kça emzirme süresinin de artt›¤› görülmüfltür (fiekil 5).
Ancak, 36-39 yafl grubunda >2000 TL ayl›k geliri olan
sadece 3 anne olup, her birisi ortalama 6 ay gibi k›sa bir
emzirme süresine sahip oldu¤undan bu grup için de-
¤erlendirme yapmak da yan›lt›c› olabilir. 

Anne sütünün faydalar› hakk›nda bilgiler, günümüz-
de gerek bas›n-yay›n arac›l›kl›, gerekse sa¤l›k ekibi kay-
nakl› olarak annelere ve anne adaylar›na verilmektedir.
Ancak bunlar›n ulafl›labilirli¤i ve do¤ru ö¤renimi toplum
içinde de¤iflebilmektedir. Çal›flmam›z›n bir amac› da an-
ne sütünün ö¤renildi¤i kayna¤›n emzirme süresine olan
etkisini araflt›rmakt›. Sonuç olarak, 18-23 yafl grubu
genç anneler hariç di¤er tüm anne yafl gruplar›nda dok-
tor veya hemflire kaynakl› ö¤renimlerde emzirme süresi-
nin di¤erlerine göre daha uzun oldu¤u görüldü (Tablo 4).
Anne sütünün faydalar›n›n ö¤renildi¤i kaynaklar de¤er-
lendirildi¤inde, 18-23 yafl grubu olanlarda bas›n ve yay›n
arac›l›kl› bilgilendirimde emzirme süresinin daha uzun
oldu¤u bulundu. Bunun sebebi olarak genç annelerin
daha çok okuyor olmalar› ve görsel yay›nlara daha ilgi
göstermeleri olabilir. Elbette ki, sa¤l›k kurumlar›ndan
verilen bilgilerin daha etkili olmas› gerekir. Bunun için
de her sa¤l›k kuruluflunun, anne adaylar›na veya genç
annelere yeterli bilgiyi verebilecek broflürleri olmal› ve
gerekirse toplum seminerleri düzenlenmelidir.     

Sonuç olarak, çal›flmam›za al›nan toplumdaki anne-
ler için emzirme süresini etkileyen faktörler; yafl, çocuk
say›s›, annenin e¤itim düzeyi, ailenin ayl›k gelir durumu
ve anne sütünün faydalar›n›n ö¤renildi¤i kaynak olarak
bulunmufltur. Bu faktörler de göz önünde bulundurul-
mak sureti ile sa¤l›k kurum ve kurulufllar› içerisinde bu-
lunduklar› toplumlarda gerekli araflt›rmalar› yaparak,
sa¤l›kl› bir nesil için bebeklerin do¤ar do¤maz anne sü-
tü almas›n› sa¤lamal› ve anneleri bilgilendirerek emzir-
me süresini ideal bir süreye kadar uzatmal›d›rlar. 
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