
1 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 



2 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

tarafından Çanakkale' de gerçekleştirmeyi umduğumuz ancak içinde 

bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle geçen yıl gerçekleştiremediğimiz 

kongremizi 3-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında E-KONGRE olarak düzenleme 

kararı almış bulunuyoruz.   

 “Ebeler, geleceğe yön verir” temalı kongremizde, bilimsel yaklaşım ile güncel 

gelişmeler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından gelen ebelik mesleğinin değerli 

üyeleri ve alanlarında uzman konuşmacılar ile ebelik bölümü öğrencilerini 

buluşturarak, mesleki deneyim ve bilgileri paylaşmayı ve ebelik alanına katkı 

sunmayı amaçlıyoruz. 

Ebelik mesleğinin güçlendirilmesi yolunda karşılıklı etkileşim ve iletişimi 

artırmak, iş birliği içinde olmak, birlikte hareket etmek, bilgi ve tecrübeleri 

paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz kongremizde, çeşitli kurslar, konferanslar, 

oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir. 

Kongremizin bilimsel yönden zengin içeriği ile tüm katılımcıların beklentilerini 

karşılamasını ve güncel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olmasını 

hedefliyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz. 

Pandeminin devam ediyor olması ve kapalı salonlarda kalabalık grup 

toplantılarının risk arz ediyor olması nedeniyle almış olduğumuz bu kararı 

anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine bir arada 

olacağımız fiziki kongrelerimizde buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunuyor, tüm 

meslektaşlarımızı 3-4 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek "7. 

Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" ne bekliyoruz. 

 

Doç. Dr. Ayten DİNÇ 

Kongre Başkanı 
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Kongre Onursal Başkanları 
Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet ÜNVER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

 

Kongre Başkanları 
Doç.Dr. Ayten DİNÇ 

Öğrenci Ebe Bircan ÖZCAN 

 

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Ayten DİNÇ, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Dr. Öğr. Üyesi Eda CANGÖL, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Dr. Öğr. Üyesi Seda SÖĞÜT, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Dr. Öğr. Üyesi Sadi Turgut BİLGİ, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Öğr. Gör. Dr. Şeyda Ferah ARSLAN, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Öğr. Gör. Fide GÖKTAŞ, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Arş. Gör. Remziye GÜLTEPE,  ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Çanakkale 

Ebe Sezer ÖZER, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 
Öğrenci Ebe Bircan ÖZCAN 

Öğrenci Ebe Nurşah EMREAÇIK 

Öğrenci Ebe Saliha TİRYAKİ 

Öğrenci Ebe Ümmühan ATİK 

Öğrenci Ebe Özge ARSLAN 

Öğrenci Ebe Esra AYCAN 

Öğrenci Ebe Pınar MARAL 

Öğrenci Ebe Firuze UYAR 

Öğrenci Ebe İrem Can İMRE 

Öğrenci Ebe Beyza KARADUMAN 

Öğrenci Ebe Ayten GEZGİNCİ 

YL Öğrencisi Sevil KALIN 

YL Öğrencisi Osman GÜLTEPE 
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Bilimsel Kurul 
  

Arife SİLAHÇILAR Melike YALÇIN GÜRSOY 

Asiye KOCATÜRK Meltem DEMİRGÖZ BAL 

Ayden ÇOBAN Mesude ULUŞEN 

Ayla ERGİN Michael BLEES 

Aysun Babacan GÜMÜŞ Mine BEKAR 

Ayşe KARAKOÇ Naile ALANKAYA 

Ayşegül DURMAZ Nazan ÇALBAYRAM 

Ayten DİNÇ Nazan KARAHAN 

Ayten TAŞPINAR Nazende KORKMAZ YILDIZ 

Aytül HADIMLI Nebahat ÖZERDOĞAN 

Besey ÖREN Neriman SOĞUKPINAR 

Birsen ALTAY Nesibe UZEL 

Birsen KARACA SAYDAM Nevin Hotun ŞAHİN 

Burcu AVCIBAY VURGEÇ Nezihe Kızılkaya BEJİ 

Bülent DEMİR Nilgün AVCI 

Büşra CESUR Nursel ALP DAL 

Çağla YİĞİTBAŞ Nursen BOLSOY 

Derya YÜKSEL KOÇAK Özen Esra KARAMAN 

Dilek BİLGİÇ Özgür ALPARSLAN 

Döndü BATKIN ERTÜRK Özlem DURAN AKSOY 

Duygu MURAT ÖZTÜRK Öznur ÇETİN 

Eda CANGÖL Pınar MALLI 

Elham SADEGHI Rita Borg XUERE 

Esin Ceber TURFAN Saadet YAZICI 

Eylem TOKER Sakıp PEKİN 

Fatma COŞAR Seda SÖĞÜT 

Fatma Deniz SAYINER Selda İLDAN ÇALIM 

Fatma ERGÜN Selda YÖRÜK 

Fatma YILMAZ KURT Selma ATAY 

Fide GÖKTAŞ Sema Dereli YILMAZ 

Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN Semiha Aydın ÖZKAN 

Filiz OKUMUŞ  Serap Ejder APAY 

Gözde ÇAVUŞ Sevda EFİL 

Gülbahtiyar DEMİREL Sevde AKSU 

Gülbu TANRIVERDİ Sevinç ŞIPKIN 

Güler CİMETE Seyran ŞENVELİ 

Gülgün DURAT Sibel Erkal İLHAN 

Güliz ONAT Sibel İÇKE 

Gülnur AKKAYA Songül AKTAŞ 
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Gülsen ÇAYIR Sultan ALAN 

Gülseren DAĞLAR Şengül ÜZEN CURA 

Gülümser DOLGUN Şeyda Ferah ARSLAN 

Hacer ÜNVER Şule Gökyıldız SÜRÜCÜ 

Hafize Öztürk CAN Şükran Ertekin PINAR 

Hale UYAR HAZAR Tuba UÇAR 

Handan GÜLER Victoria VIVILAKI 

Hava ÖZKAN Yeşim Aksoy DERYA 

Hossein ASGARPOUR Zamira HALMURODOVA 

Hülya DEMİRCİ Zekiye KARAÇAM 

Kenan ERTOPÇU Zeliha Burcu YURTSAL 

Leman KUTLU Zümrüt Yılar ERKEK 

    

 

Bilimsel Sekretarya: 
Dr. Öğr. Üyesi Eda CANGÖL 
E-posta: edacangol@comu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Seda SÖĞÜT 
 E-posta: sedacangol@comu.edu.tr 

Arş. Gör. Remziye GÜLTEPE 
E-posta: rgultepe@comu.edu.tr  

  

mailto:edacangol@comu.edu.tr
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3 MAYIS 2021 - PAZARTESİ 

Bilimsel Program 

08:30-09:10 Online platforma giriş 

09:10-09:20 Üniversite tanıtım filmi 

09:20-10.00 Açılış Konuşmaları 

•    Öğrenci Bircan ÖZCAN 

Kongre Başkanı 

•    Doç. Dr. Ayten DİNÇ 

Kongre Başkanı/ Ebelik Bölüm Başkanı 

•    Prof. Dr. Ahmet ÜNVER 

Onursal Başkan/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF Dekanı 

•    Prof Dr. Sedat MURAT 

Onursal Başkan/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 

10:00-11.00 Oturum I- Ebelik ve Kanıta Dayalı tıp 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Öğr. Ebe Bircan ÖZCAN 

10:00-10:40 Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına Güncel Uluslararası Kılavuzlar ve Ebelik 

Op. Dr. Kenan ERTOPÇU- DRK Hastanesi, Hachenburg, Almanya 

10:40-10:50 Tartışma 

10:50-11.20 Kahve Arası 

11.20-12.30 Oturum II- Ebelik, Eğitim ve Kalite 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zeliha Burcu Yurtsal, Doktora Öğr. Vasviye EROĞLU 

11:20-11:40 Midwifery- a global perspective' 

Prof. Rita Borg XUEREB- Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, 

University of Malta 

11:40-12:00 Is empathy an important attribute of midwives and other health professionals? 

Assoc. Prof. Victoria VİVİLAKİ- Community Midwifery at University of West 

Attica President of Hellenic Midwives Association, Greece 

12:00-12:20 Ebeler kadın hakları savunucusudur 

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN 

12:20-12:30 Tartışma 
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12:30-13:30 Öğle Yemeği 

13:30-15:15 Oturum III- Anne Dostu Hastane Uygulama ve Yaklaşımları 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin, Doktora Öğr. Öznur KARAKÖSE 

HASDEMİR 

13:30-14.00 Anne dostu hastane uygulamaları 

Prof. Dr. Anahit COŞKUN 

14.00-14:20 İran’da anne dostu hastane uygulamaları 

Uzm. Ebe Elham SADEGHİ- İran Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

14:20-14:40 Türkmenistan’da ebelik ve anne dostu hastane uygulamaları 

Ebe Mylayym REJEPOVA, Türkmenistan Anne ve Çocuk sağlığı Merkezi 

14:40-15:10 Nijerya’da anne çocuk sağlığının durumu 

Msc. Mohammad JAJARE- Nijerya, Halk Sağlığı Merkezi 

15.10-15:15 Tartışma 

15:15-15-45 Kahve Arası 

15:45-16:25 Konferans 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülbahtiyar DEMİREL, Doktora öğr. Özlem AKGÜN 

15.45-16:15 Ebe yönetimli doğum üniteleri ülkemizde nasıl uygulanabilir? 

Doç. Dr. Nazan KARAHAN- Türk Ebeler Derneği Başkanı 

16:15-16:25 Tartışma 

16:25-17:00 Oturum IV- Suda Doğum 

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selda İldan ÇALIM, Yl Öğr. Havva ÇİFTÇİ 

16:25-16:40 Suda Doğum Uygulamaları 

Op. Dr. Bahar Yüksel ÖZGÖR 

16:40-16:55 Suda Doğum Uygulamalarında Ebenin Rolü 

Ebe Döne AKDENİZ 

16:55-17:00 Tartışma 

4 MAYIS 2021 - SALI 

09:00-10:15 Oturum V- Ebelikte Eğitim ve Yenilikçi yaklaşımlar 
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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Yl. Öğr. Yasemin 

KARATAŞ 

09:00-09:20 Ebelik eğitimi yeterliliklerimizi karşılıyor mu? 

Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER 

09:20-09:40 Anne çocuk sağlığında inovasyon 

Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR 

09:40-10:00 Ebelik eğitiminde simülasyon kullanımı 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRCİ 

10:00-10:15 Tartışma 

10:15-10:45 Kahve Arası 

10:45-11:15 Konferans 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Eda CANGÖL, Dr. Öğr. Üyesi Seda SÖĞÜT 

  Ülkemizde toplum temelli ebelik uygulamaları vizyonu 

Ebe Nesibe ÜZEL- Anadolu Ebeler Derneği Başkanı 

11:15-11:30 Tartışma 

11:30-12:00 Konferans 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayten DİNÇ, Doktora öğr. Remziye GÜLTEPE 

  Kök hücre bağışının önemi 

Kök hücre uzm. Ramazan ÇİÇEK 

12:00-12:15 Tartışma 

12:15-13:15 Öğle Yemeği 

13:15-13:45 Konferans 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR, Yl Öğr. Canan TABAK 

  Doğum yolculuğunda enerji beden farkındalığı 

Prof. Dr. Gülay RATFISCH 

13:45-14:00 Tartışma 

14:00-15:15 Oturum VI- Ülkemizde Serbest ebelik 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AVCI, Öğr. Ebe Buse ÇAM 
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14:00-14:30 Serbest ebelik deneyimleri 

Uzm. Ebe Pınar MALLI 

14:30-15:00 Serbest ebelik deneyimleri 

Ebe Serpil VARLIK 

15:00-15:15 Tartışma 

15:45-16:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Ferah ARSLAN, Doktora Öğr.  Nazlı Emel 

ÖZER YURDAL 

16:45-17:00 Kapanış ve temenniler 

Kongre Başkanları; Doç. Dr. Ayten DİNÇ, Öğr. Ebe Bircan ÖZCAN 
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GEBELİK ÖNCESİNDEN DOĞUM SONRASINA GÜNCEL ULUSLARARASI 

KILAVUZLAR VE EBELİK 

Op. Dr. Kenan ERTOPÇU- DRK Hastanesi, Hachenburg, Almanya 
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EBELER KADIN HAKLARI SAVUNUCUSUDUR 

Nebahat ÖZERDOĞAN1, Burcu Tuncer YILMAZ1 

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ebelik Bölümü 

Özet 

Temel bir insan hakkı olan sağlığın korunmasında ve sağlık hizmetlerine ulaşmada kadınların 

yaşadıkları eşitsizlik ve yetersizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en dikkat çeken sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Kadın sağlığı sorunlarının değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet 

faktörünün göz önünde bulundurulması, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve sunulmasında 

toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir.  

Günümüzde ebelerin önemli ve çağdaş rollerinden birisi kadın hakları savunuculuğudur. 

Ebenin bu savunuculuk rolü kadını koruma, gereksinimlerini dikkate alma, sağlığı ile ilgili 

karar verme sürecinde yardımcı ve destek olma gibi uygulamaları içermektedir. Ebelerin 

savunuculuk rolü; Uluslararası Ebelik Etik Kodlarında da “ebeler kadın haklarını savunur” 

şeklinde belirtilmiştir. Varoluş nedeni 'kadınlarla olmak' olan ve ‘üreme sağlığını en üst düzeye 

çıkarmaya odaklanan’ ebelik mesleği, mesleki politikasını, uygulamasını ve araştırmasını ele 

alırken “kadın hakları savunuculuk rolünü” üstlenmek durumundadır. 

Kadın Hakları Savunuculuğu 

Kadın hakları özünde insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gereken, insan haklarının 

gelişimini takip eden ve günümüzde tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir konudur (Aktaş 2013; 

Kuyaksil 2009). Uzun ve zorlu insan hakları mücadelesi olarak devam eden kadın hakları 

savunuculuğu, kadın sorunlarının evrensel ve toplumun tümünü ilgilendiren ortak bir sorun 

olması yolunda, önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu mücadele çoğu kez; insan haklarının kadın 

ya da erkek olduğuna bakılmaksızın bütün insanlara ait olduğu noktasından hareketle, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerinden yürütülmüştür. Önemli kazanımlar elde 

edilse de küresel ölçekte bakıldığında bu kazanımların sonuçları, ülke ve bölgelere göre ciddi 

farklılıklar göstermektedir. Ne yazık ki hala dünyanın pek çok yerinde erkeğe kadından daha 

fazla değer ve öncelik veren bir eşitsizlik modeli hâkimiyetini sürdürmektedir. Biyolojik 

cinsiyetinden bağımsız olarak sosyal yapılanma sonucu oluşan, kadın ve erkeğe ait belirlenen 

rol ve sorumlulukları ifade eden toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak kadın, kendisine tanımlanan 

rol ve sorumlulukları nedeniyle; fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında ve 

hizmetlere erişimde cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmakta ve erkeklere göre dezavantajlı 

konumda olmaktadır.  Temel bir insan hakkı olan sağlığın korunmasında ve sağlık hizmetlerine 

ulaşmada kadınların yaşadıkları eşitsizlik ve yetersizlik, bu ayrımcılığın en dikkat çeken sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu erkeklerle karşılaştırıldığında 
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kadınların düşük toplumsal statüye sahip olmaları insan haklarından ve bu bağlamda sağlık 

hizmetlerinden yararlanmalarını olumsuz etkilemektedir. Kadın sağlığında toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığının görüldüğü en önemli alanlardan biri üreme sağlığıdır (Coşkun ve Özdilek 2012). 

Üreme sağlığı sorunları kadınlarda erkeklerle karşılaştırıldığında hem biyolojik yapıları hem 

düşük toplumsal statüleri nedeniyle daha fazladır. Dünya genelinde kadınlar hala şiddete 

uğramakta, doğurganlıkları nedeniyle sakat kalabilmekte ya da yaşamlarını kaybedebilmekte, 

üreme haklarını özgürce kullanamamaktadırlar. Ayrıca çeşitli toplumsal ve ailevi baskılar 

nedeniyle sağlık hizmeti almaya bağımsız karar verememekte, sağlık kuruluşuna gitmede ve 

sağlık hizmetlerinden yararlanmada engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle kadın hakları 

savunuculuğunda; Kadın sorunlarına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İnsan Hakları” 

penceresinden bakabilmek önemlidir.  Kadın sağlığı sorunlarının değerlendirilmesinde 

toplumsal cinsiyet faktörünün göz önünde bulundurulması, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi 

ve sunulmasında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve hak temelli bir yaklaşımın 

benimsenmesi gerekir (Akın ve Türkçelik 2018). 

Kadın Hakları Savunuculuğunda Ebenin Rolü 

 Günümüzde ebelerin önemli ve çağdaş rollerinden birisi kadın hakları savunuculuğudur. 

Ebenin bu savunuculuk rolü kadını koruma, gereksinimlerini dikkate alma, sağlığı ile ilgili 

karar verme sürecinde yardımcı ve destek olma gibi uygulamaları içermektedir (Karaçam ve 

Akyüz 2011; The International Confederation of Midwives 2013). Kadın hakları 

savunuculuğunda uluslararası kuruluşlar kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğini gözeten sağlık hizmetlerinin yerleştirilmesi adına çeşitli savunuculuk faaliyetlerini 

yapmaktadırlar. Bu kuruluşlardan birisi de Uluslararası Ebeler Konfederasyonudur. 

Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM) 2019 yılının temasını “Ebeler kadın haklarının 

savunucusudur” şeklinde belirlemiştir. Ebelerin savunuculuk rolü; Uluslararası Ebelik Etik 

Kodlarında da “ebeler kadın haklarını savunur” cümlesiyle belirtilmiştir. ICM’ın bu konudaki 

gerekçeleri ise şunlardır; 

• Ebelik mesleği cinsiyet ağırlıklı bir meslektir ve çalışanlarının %93’ü kadındır. 

• Geleneksel cinsiyet normları nedeniyle ebelerin kadına ve yenidoğanlara bakım 

verme rolleri küçümsenebilmekte, hak ettiği değeri görememektedirler. 

• Ebeler, kadın ve aile merkezli çalıştıkları için kadın, çocuk ve toplum hakları için 

verilen mücadelede merkezi konumdadırlar.  
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• Üreme sağlığı hizmetlerinde ‘hak temelli yaklaşım’ son yıllarda önemli gelişme 

kaydetmiştir. Bu yaklaşımın hayata geçirilmesinde ebelere büyük sorumluluklar 

düşmektedir. 

• Gereksiz yere ve fazla sayıda uygulanan tıbbi prosedürler (tıbbileştirme-

medikalizasyon) ve hatalı tıbbi uygulamaların artması (ticarileşme süreciyle 

birlikte). 

• Cinsiyet eşitsizliği, ebelerin durumunu, işe alımlarını, kariyer gelişimlerini ve ücret 

oranlarını olumsuz etkilemektedir. 

• Verilerin gösterdiği gibi, ebelere yatırım, anneler ve bebekler için sağlık sonuçlarını 

iyileştirmek ve anne ve yenidoğan ölümlerini ve ölü doğumları azaltmak için uygun 

maliyetli bir yaklaşımdır. 

• Ebe liderliğindeki bakım modelleri, mükemmel anne ve yenidoğan sonuçları ve 

kaliteli bakım ile sonuçlanmaktadır.  

 Uluslararası Ebeler Konfederasyonu Başkanı Franka Cadée, 2018 yılında verdiği bir 

röportajında ebeliği feminist ‘kadın haklarını koruyucu’ bir sağlık mesleği olarak tanımlamıştır 

(https://womendeliver.org/2018/power-femininity-midwifes-perspective/). Franka Cadée’ye 

göre ebeler ve kadınlar arasındaki ilişki, tüm kız çocuklarının ve kadınların insan haklarının 

korunması ve teşvik edilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Ebeliğe yapılan yatırımla 

Dünya’daki önlenebilir anne ve yenidoğan ölümleri üçte iki oranında azaltılabilir. Hiyerarşinin 

en üst kademesine kadar cinsiyet dengesinin tersine döndüğü, sağlık sistemlerinin ağırlıklı 

olarak kadın işgücünün omuzlarında durduğu bir çağda ebeler, kadınların üreme ve cinsel sağlık 

haklarını savunacak bariz sağlık uzmanlarıdır. Ebelerin bu konudaki liderliği ilerlemenin 

ayrılmaz bir parçasıdır.  Varoluş nedeni 'kadınlarla olmak' olan ve ‘üreme sağlığını en üst 

düzeye çıkarmaya odaklanan’ ebelik mesleği, mesleki politikasını, uygulamasını ve 

araştırmasını ele alırken feminist bir mercek kullanma konusunda geç kalmıştır. Walsh ve 

arkadaşları (2015) konuyla ilgili yazılarında, kadın hakları koruyuculuğu ile ilgili değerlerin ve 

cinsiyet eşitliğinin tüm ebelik faaliyetlerinin merkezi haline gelmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar (Walsh, D., Christianson, M., & Stewart, M. (2015).  

Ebeler kadın hakları savunuculuğu rolleri gereği; 

• Kadınların ve kızların üreme ve cinsel sağlıkla ilgili bilgi ve hizmetlere erişme 

haklarına, 

• Obstetrik şiddete ve gereksiz müdahalelere son verilmesine,  

https://womendeliver.org/2018/power-femininity-midwifes-perspective/
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• Bir kadının doğum deneyimini belirleme ve saygılı doğum bakımı alma hakkına, 

• Kadınların mahremiyet haklarının korunmasına, 

• Kadınların vücutlarına ne olacağı konusunda seçme özgürlüğüne ve gücüne, 

• Kadınlar, kızlar ve meslektaşlarının zarar, şiddet, ayrımcılık ve istismardan 

korunarak yaşama hakkına katkıda bulunurlar. 

ICM tarafından ‘doğumda kadın hakları’ adı altında bazı haklar belirlenmiştir. Bunlar; 

• Otonomi sahibi bir ebeden nitelikli doğum bakımı alma, 

• Yenidoğan bebeği için sağlıklı ve iyi bilgilendirilmiş olma, 

• Değerli ve saygın bir birey olarak saygı görme, 

• Beden bütünlüğünü koruma, 

• Her türlü ayrımcılıktan korunma, 

• Güncel sağlık bilgilerine ulaşma, 

• Kendisi ile ilgili sağlık bakımı kararlarına aktif katılma, bilgilendirilmiş onam 

verme, 

• Mahremiyetinin korunma, 

• Doğum yapacağı yeri seçme hakkına sahiptir. 

ICM yine ebelerin savunuculuk rolünü gerçekleştirebilmeleri için 10 adım önermiştir. 

1) Sorumluluk al: Herkes kendi üzerine düşeni yapmalıdır. 

2) Asla pes etme: Politikacılarla birlikte çalışılıp, ne istendiğini anlatmaya çalışmalıdır. 

3) Kadınların desteğini al: Bunları yaparken kadınların desteği alınmalı, kadınlar ebeliğin 

var olduğunu bilmeli ve bunu talep etmelidir. 

4) Tek sesle bir takım ol: Tüm ebelerin çabalarını, yeteneklerini, bilgilerini ve becerilerini 

uyumlu hale getirmek için Ebelik Derneklerine katılmaları gerekir. Ebelerin tek sese sahip 

bir ekip olarak çalışması gerekir. 

5) İş birliği yap: Sosyal platformlar etkin bir şekilde kullanılmalı ve farkındalık yaratılmalı.  

6) İkna edici ol: Ebelerin dünyadaki, ülkelerindeki ve bölgelerindeki anne ve yenidoğan 

sağlığı sorunları hakkında iyi bilgilendirilmeleri gerekir. Bu yüzden ikna edici gerçeklere 

ve bilgiye ihtiyaçları vardır. 

7) Kanıt kullan, pozitif kal; Değişim yaratmak için güncel kanıtları sunulmalıdır. 

8) Stratejik ol: Küçük çaplı kampanyalar, hiçbir fikrin olmamasından daha iyidir. 
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9) Kadınlara ve bebeklere odaklan 

10) Cesur ol, korkmadan konuş 

Bir toplumda kadının rol ve statüsü, ülkenin gelişmişliği bakımından önemlidir ve bu da 

bilinçli ve nitelikli bir eğitim süreciyle yakından ilgilidir (Aktaş 2013; Özaydınlık 2014). Bu 

bağlamda, daha çok ve doğrudan kadınlara hizmet sunan bir kadın mesleği olan ebeliğin 

mesleki eğitimi oldukça önemlidir. Ebelik eğitiminde toplumda kadın haklarının korunması ve 

geliştirilmesine yönelik sağlıklı bakış açısının kazandırılması, ebelik mesleğinin bu yöndeki 

gelişimine ve toplumda aktif rol almasına önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizde ebelik lisans 

eğitiminin son sınıfında bulunan öğrencilerle kadın hakları savunuculuğu ile ilgili yapılan bir 

nitel araştırmada, öğrencilerin kadın haklarını savunma konusundaki görüşleri altı ana tema 

altında toplanmıştır. Bu temalar “kadınların eğitimi ve desteklenmesi”, “topluma, erkeklere ve 

çocuklara yönelik uygulamalar”, “hizmet sunumu sırasındaki yapılabilecekler” “kadının 

çalışma durumunun desteklenmesi”, “ebe ve hemşirelerin eğitimi” ve “sivil toplum 

kuruluşlarında görev alma” şeklinde sıralanabilmektedir (Ünlü ve Karaçam, 2019). 

Sonuç  

Türkiye’de de olumlu gelişmeler yaşanmakla birlikte bugün hâlâ, kadın-erkek eşitliği ve 

kadınların insan hakları açısından, yasal düzenlemeler ile mevcut uygulamada yaşanılan fiili 

durum arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Fiili durumda yaşanılan eşitsizlikler kadın 

üreme sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Ebelerin mesleki rol ve sorumluluklarını 

gerçekleştirirken sorunlara toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yaklaşması önemlidir. Ebelik 

eğitimi sürecinde, başlangıçtan itibaren ebenin kadın hakları savunuculuk rolüne ilişkin 

farkındalığının geliştirilmesi, kadının sağlık haklarının korunması ve toplumdaki statülerinin 

güçlenmesi adına önemli katkı sağlayacaktır.   
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İRAN’DA ANNE DOSTU HASTANE UYGULAMALARI 

UZM. EBE ELHAM SADEGHI 

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI KURUMU 

 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sezaryen (C/S) oranı dünyanın herhangi bir yerindeki tüm 

doğumların %10-15'ini geçmemelidir 1. Ancak birçok ülkede, İran dahil, yayınlanan 

istatistikler bu orandan farklı ve çok yüksektir. C/S oranlarındaki maliyetlerin artışına yanıt 

olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Annelik Hizmetlerini İyileştirme Koalisyonu, 

vajinal doğumu iyileştirmeye yönelik ilk anlaşmasını kaydetti. Bu sayede dünya genelinde 

1996 yılında “anne dostu hastane” kavramı ortaya çıkmıştır 2. Anne dostu hastanelerin 

amaçları arasında normal doğum bakımının kalitesinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, 

anne ve yenidoğan haklarına dikkat edilmesi, yer aldı 3. Bu hastanelerin ilkeleri doğumun 

doğal sürecini, annenin güçlendirilmesini, hareket özgürlüğü ve bağımsızlığını, belirli 

endikasyonlara dayalı müdahaleleri ve rutin olmayan müdahaleler den uzak durmayı içerir 2. 

İran'da 2002 yılının ikinci yarısında Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Anne Sağlığı Dairesi, 

anne dostu hastane hizmetlerinin içeriğini tasarlamaya başladı. Bu planda yeni hastanelerin 

inşası düşünülmemekte, doğumhanelerin mevcut bölümlerinde iş akışının değiştirilmesi ve 

hizmetlerin içeriğinde değişiklik yapılması düşünülmektedir. Anne dostu hastane programının 

bir bölümünün tasarımında, farmakolojik olmayan ağrı kesici tekniklerin (normal fizyolojik 

doğum) kullanıldığı, normal doğum standartları için birincil bir protokol geliştirilmiştir. 

Dikkatli ve bilimsel inceleme ve son düzeltmelerden sonra bu protokol 2008'den sonra 

İran'daki birkaç hastanede gerçekleştirildi 4,5. Anne Dostu Hastane, hamilelik, doğum ve 

doğumdan altı hafta sonrasına kadar herhangi bir sağlık koşulunda her annenin etkin ve 

verimli bir sağlık hizmeti aldığı yerdir. İran da anne dostu hastenelerin logosu aşağıdaki 

şekilde kullanılmaktadır. İlk anne dostu hastane Kermanshah eyaletinde başlatılmıştır.  
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Anne Dostu Hastane Misyonu 

Anne sağlığını sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek ve doğum koşullarını iyileştirmek için 

annelere yeni bir bakım modeli sağlamak, annelerin sunulan hizmetlerden memnuniyetini 

dikkate almak, tanı ve tedavi maliyetlerini rasyonelleştirmeye çalışmak. Bu anne dostu model 

kanıta dayalı olmalı, önleme ve sağlığı geliştirme programları, maliyetli teşhis ve tedavi 

programlarına tercih edilmelidir. 

Anne Dostu Hastane Vizyonu 

Anne dostu hastane, her annenin, hamilelik, doğum ve doğumdan sonraki 6 haftaya kadar 

herhangi bir zamanda, herhangi bir sağlık durumuna geldiği, etkin ve verimli hizmet aldığı, 

böylece fetüsün ve bebeğinin sağlığının bu süreçte sağlıklı kalabilmesini sağlayan bir yerdir. 

Bu mevcudiyet, hamilelik ve doğum sürecinin hoş bir anısını bırakır. 

Anne Dostu Bir Hastanenin Genel Hedefleri 

- Hamilelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle anne ve bebek ölümlerinin 

azaltılması 

- Anne ve bebeklerde gebelik ve doğuma bağlı morbiditenin azaltılması 

Anne Dostu Hastanenin Özel Hedefleri 

- Gereksiz sezaryenleri azaltmak 

-Ağrısız doğal doğum için farklı yöntemlerin kullanılmasına teşvik edilmesi, böylece 

annelerin seçim hakkı olması 

- Acil ebelik ve doğumda hastane hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 

- Yüksek riskli anneler için tedaviye başlama gecikmelerini azaltmak 

Anne dostu bir hastane, anne dostu bakımın on adımını yerine getirmelidir 4, bu adımlar:  

1. Hamilelik ve doğum sırasında ve doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı protokollerine 

göre rutin bakım sağlamak 

2. Sağlık Bakanlığı protokollerine göre ebelik acil durumlarında hizmet sağlamak 

3. Anneler ve refakatçileri için doğuma hazırlık sınıflarının mevcudiyeti 

4. Ağrıyı azaltma yöntemleri ile fizyolojik doğumun gerçekleştirilmesi 

5. Annelerin mahremiyetine saygı 
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6. Annenin dini inançlarına saygı 

7. Eğitimli (sağlık eğitimi) bir kişinin annenin yanında bulunma 

8. Daha yüksek ve daha düşük hastane seviyeleri ile ilişki 

9. Gereksiz rutin müdahalelerin yapılmaması (traş, lavman, indüksiyon, epizyotomi, 

doğum eyleminde serbest hareket eksikliği vb.) 

10. Çocuk dostu hastanelerin on usulunun bulunması 
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Nijerya is a country in West Africa, it borders Niger in the north, Chad in the northeast, 

Cameroon in the east, and Benin in the west. It is the most populous country in Africa, and the 

seventh-most populous country in the world, with an estimated population of 206 million. It is 

a federal republic comprising 36 states and 777 local government. It is a multinational state 

inhabited by more than 250 ethnic group speaking 50 distinct languages, all identifying with a 

wide variety of cultures and it is constitution ensures freedom of religion. The official 

language is English, chosen to facilitate linguistic unity at the national level.  

Maternal and child health are considered a major public health problem especially in the low 

and middle-level income countries.Every year over 500,000 women die due to pregnancy 

related conditions globally, of which 99% occur in developing countries, which constitute 85% 

of the total global population.Women die from a wide range of complications arising during 

pregnancy, childbirth or the postpartum period due to the pregnancy status itself or aggravation 

of pre-existing conditions by the pregnancy, as well as lack of access to quality health care 

services. Maternal and Child mortality is not an uncommon event in several parts of the 

developing world. The risk of maternal death is particularly high in sub-Saharan Africa (SSA) 

and South-East Asia. Mothers and children are at highest risk for disease and death.  

In Nigeria, there has been a major progress in the improvement of health since 1950. Although 

maternal and neonatal health were among the ranked topmost causes of deaths in 

Nigeria.Several attempts have been made in the past to reduce the number of maternal deaths 

using different strategies. The World Health Organization (WHO) reported 289,000 maternal 

deaths globally in 2013, indicating a 45% reduction from 1990 (WHO, 2010). 

Ninety nine percent of these deaths occur in developing countries, with the Sub-Saharan region 

having the largest percentage of 62%, and South Asian countries (Afghanistan, Bangladesh, 

Pakistan, India, and Indonesia) accounting for 24% of maternal deaths (WHO, 2010). India 

accounts for 17% of the global maternal mortality rate (MMR), while Nigeria accounts for 14% 

of all maternal deaths (WHO, 2010). Nigeria’s estimated annual 40,000 maternal deaths 

account for about 14% of the global total. The country is also the second largest contributor to 

maternal mortality worldwide after İndian, thou differences in maternal mortality from one 

NİJERYA’DA ANNE ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU 

MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE IN NİGERİA 

MSC. MOHAMMAD JAJARE UMAR- NİJERYA, HALK SAĞLIĞI MERKEZİ 
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region of a country to another and from one urban and/or rural community to another within 

the country. 

Maternal Death in Nigeria is cause by the following: Malaria with is 10 percent causative agent, 

anemia which is also 10 percent, obstracted labour which 20 percent causative, unsafe abortion 

10 percent, infection /sepsis 15 percent, toxia and eclamsia which is 10 percent, heavy bleeding 

which is 21 percent and 4 percent unknown cause. 

Measures to Overcome Maternal and Child Death: 

  immediate and exclusive breastfeeding,  

 improving access to skilled health professionals for antenatal, birth, and 

postnatal care, 

 family planning services 

  improving access to nutrition and micronutrients,  

 promoting knowledge of danger signs among family members,  

 improving access to water, sanitation, and hygiene  

  providing immunizations 

 Government intervation serriously 

REFERENCES  

Garba AM, Bandali S. The Nigeria independent accountability mechanism for maternal, 

newborn, and child health. Int J Gynaecol Obstet. 2014;127(1):113–6. 

Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where? Why? Lancet 2005; 

365:891 900. 

WHO/UNICEF/UNFPA/The World Bank. Maternal mortality in 2005. Estimates developed by 

WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank. Geneva: World Health Organization, 2007, 

Ronsmans C, Graham WJ; Lancet Maternal Survival Series steering group. Maternal mortality: 

who, when, where, and why. Lancet 2006; 368:1189 200. 

Tukur J, Ahonsi B, Ishaku SM, Araoyinbo I, Okereke E, Babatunde AO. Maternal and fetal 

outcomes after introduction of magnesium sulphate for treatment of preeclampsia and 

eclampsia in selected secondary facilities: a low-cost intervention. Matern Child Health J. 

2013;17(7):1191–8. 



48 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

SUDA DOĞUM UYGULAMALARI 

OP. DR. BAHAR YÜKSEL ÖZGÖR 

 

 

 

 



49 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 

 



50 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



52 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



54 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DEMİRCİ 

 

 

 

EBELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI 



55 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 



56 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



57 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



58 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



59 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 

 



60 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

 

 



61 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

 

KÖK HÜCRE BAĞIŞININ ÖNEMİ 

RAMAZAN ÇİÇEK 

KIZILAY GÜNEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KÖK HÜCRE KAZANIM 

UZMANI 

Hematopoetik kök hücre (HKH), kemik iliğinde, göbek kordon kanında ve periferik kanda 

bulunan, erişkinde özel yöntemlerle ve belli büyüme faktörlerinin yardımı ile üretilebilen ve 

kan hücrelerine dönüşebilen hücrelerdir. Kök hücre çalışmaları çok daha eskilere dayanmakla 

beraber tedavisi son 30 yıldan beri hızla gelişmekte ve ölümle sonuçlanabilecek pek çok 

hastalığın, bazı kanser türlerinin (lösemi, kemik iliği kanseri, lenfoma gibi) ve doğumsal olarak 

gelen kan hastalıklarının tedavisinde oldukça güzel başarılar elde edilmektedir. Periferik yani 

vücut dolaşımında olan kandan toplanan kök hücre en sık kullanılan bağış yöntemidir. Diğer 

bir bağış yöntemi ise kemik iliğidir. Hematopoetik kök hücresi nakillerinde alıcı ve verici 

arasındaki uyumu tespit etmek için çok fazla bireyin taranması gerekmektedir. Bu nedenle nakil 

bekleyen pek çok hastanın tedavisi için kök hücre bağışçısı çok fazla gönüllüye gereksinim 

vardır. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) verilerine göre bugüne 

kadar 850 binin üzerinde bağışçı adayının doku tiplemesinin yapıldığını ve veri tabanına 

aktarıldığını belirtilmektedir. Toplum genelinde, kök hücre bağışı konusundaki yanlış bilgiler, 

yersiz korku ve endişeler, yanlış tutum ve inançlar ihtiyaç duyulan sayıda bağışçıya 

ulaşılamamasına neden olmaktadır. Hematopoetik kök hücre bağışında bulunmayı engelleyen 

faktörlerin incelendiği çalışmalarda; bireylerin vücut bütünlüğünün bozulması, ağrı duyma 

kaygısı, maliyet, inancına ters düşmesi gibi bilgi eksikliğinden kaynaklanan faktörlerin etkili 

olduğu bildirilmektedir. Hematopoetik kök hücre bağışı için motive edici davranışların 

değerlendirildiği çalışmalarda katılımcılar sıklıkla “hayat kurtarmak”, “yardım etmek, kendini 

daha iyi hissetmek” gibi nedenlerle bağışçı olmak istedikleri belirtilmektedir. Kök hücre bağışı 

konusunda toplumun bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Sağlık profesyonellerinin toplumda 

Hematopoetik kök hücre bağışını engelleyen faktörleri araştırması, bu konuda toplumu motive 

edecek eğitimlerin artırılması gerekmektedir. Sağlık Çalışanlarımız, Eğitim camiamız ve tüm 

insanlardan Kök Hücre numunesi vermeleri ve çevrelerindeki insanları bilinçlendirmeleri için 

desteklerini bekliyoruz…  

Kök Hücreler  

1- Otolog: Hastanın kendi kanından 



62 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

2- Sinerjik: Tek yumurta ikizlerinden 

3- Allojenik: Akraba dışı kişilerden elde edilebilir Tek kaynağı İnsandır. 

Tüm bu sıkıntılar ve emeklerin karşılığında sağlığına kavuşmak için sizi umutla bekleyen bir 

hastaya yapacağınız bağışla onun sağlığına kavuşması ve yaşama tutunmasına yardımcı 

olabilirsiniz. 
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EBELİK BÖLÜMÜ ÖGRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI 

MİDWİFERY STUDENT’S KNOWLEDGE AND ATTİTUDES ABOUT AIDS 

Şerife ÇELİMLİ1, Sema DERELİ YILMAZ1 

1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Konya, Türkiye 

 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin AIDS’in bulaşma yolları ve korunma 

yollarına ilişkin görüş ve tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın 

evreni Şubat 2020 ve Nisan 2020 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ebelik bölümünde öğrenim gören 1., 2., 3., 4. sınıf tüm ebelik öğrencileridir. 

Çalışmanın örneklemini ise 303 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri Kişisel Bilgi 

Formu ve AIDS/HIV Bilgi ve Tutum Anketi ile elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20,3 (SS 1.67) olup cinsel yolla bulaşan hastalıklardan en çok 

HIV/AIDS (n=296), hepatit b(n=169), üreme siğilleri (n=177) hakkında bilgiye sahip oldukları 

belirlenmiştir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları okuldan(n=225), internette(n=143), sağlık 

personelinden (n=134) öğrendikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %98,7’inin (n=299) AIDS 

hakkında bilgisi olduğu, &76’sının (n=235) bir şeyler okuduğu bulunmuştur. Bilgi anketinin 

toplam puan ortalaması 35,6 (SS 5,22) olduğu ve 1. Sınıf öğrenciler ile 2. Sınıf öğrencilerin 

bilgi durumları arasında anlamlı derecede fark (p=0,025) bulunmuştur. Tutum anketinin toplam 

puan ortalaması 52,79 (SS 9,73) tür ve 1. sınıf öğrenciler ile 4. Sınıf öğrencilerin tutumlarının 

farklı olduğu (p=0.01) bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak ebelik öğrencilerin cinsel 

yolla bulaşan hastalıklardan hepsine ait bilgi sahibi olmadıkları ancak HIV/AIDS konusunda 

bilgi edinip araştırdıklarına ulaşılmıştır. Bilgi edinme kaynaklarından okulun büyük bölümünü 

oluşturduğu görülmüştür. Öğrencilere ders içeriği olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

konusunda daha çok değinilmesi gerektiği önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ebelik 

öğrencileri, HIV/AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 

 

ANAHTAR KELİMELER: Ebelik Öğrencileri, HIV/AIDS, Cinsel Yolla Bulaşan 

Hastalıklar, 

 

 

 

 



65 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

1.GİRİŞ      

HIV enfeksiyonu konak hücre DNA’sına yerleşen retroviruslerin neden olduğu asemptomatik 

taşıyıcılık durumundan ağır düşkünlük ve ölümcül hastalıklara kadar değişen geniş bir klinik 

tablo ile sonlanabilen bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen sekonder 

bir bağışıklık eksikliği sendromu olan AIDS (Acquired Immun Deficiency Syndrome) ise 

fırsatçı enfeksiyonlar, malignite, nörolojik işlev bozukluğu gibi durumlarla kendini belli eder 

(Babayigit ve Bakir 2004). HIV ve AIDS’in kişiden kişiye bulaşabilmesi, bireysel sonuçlarının 

ağır olmasının yanı sıra geniş kitlelere yayılabilmesi, sağlık ve sosyoekonomik açıdan yükünün 

ağır olması nedeni ile toplumsal sonuçları da büyük önem taşıyan halk sağlığı sorunlarındandır 

(Kurt ve Yılmaz  2012). Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programının (UNAIDS) 2019 

yılında yayınladığı bilgi formunda 2018 yılında dünyada toplam 37,9 milyon insanın HIV ile 

yaşadığı bunlardan 1,7 milyon insanın HIV ile yeni enfekte olduğu ve 770,000 insanın AIDS 

kaynaklı hastalıklardan öldüğü bildirilmiştir (UNAIDS  2019). T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre ülkemizde 1985-2018 yılları içerisinde toplam 20202 HIV pozitif insan tespit edilmiştir 

ve 2018 yılında HIV ile enfekte olan 3678 kişi ve 122 AIDS vakası olmak üzere toplam 3800 

vaka tespit edilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı 2019). 

HIV/AIDS kronik enfeksiyona sebep olması, bağışıklık sistemini baskılaması ve bulaşma 

yollarının çok olması nedeniyle korunmasında çok dikkat edilmesi gereken hastalıktır (Şengöz  

ve Pehlivanoğlu  2017). Bulaş yolları arasında korunmasız cinsel temas (vajinal, anal, oral), 

enjektör paylaşımı, HIV ile enfekte olan kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya anneden bebeğe 

gebelik dönemi, doğum ve doğum sonu dönemde emzirme sayılabilir (Akgül ve arkadaşları  

2018; Savaş  2015).  

Türkiye’de HIV vakalarının artış gösterdiği görülmektedir. Bu artışın sebepleri arasında 

ülkemizin genç nüfusunun fazla olması ve gençlerin cinsel heyecan arama ve yeni cinsel 

ilişkilere merakları, korunmasız cinsel ilişki, birden fazla cinsel eş, eşcinsellik, anal ilişkideki 

artış HIV bulaş yollarını artırdığı düşünülmektedir (Kıylıoğlu ve Dönmez  2017). Artış sebebi 

olarak görülen diğer faktörler ise seks işçilerinin sayısında artış olması, turizm sektöründeki 

gelişmeler ve son yıllarda uyuşturucu kullananların sayısındaki artış sayılabilir (Savaş  2015). 

Bütün enfeksiyon hastalıkları gibi HIV/AIDS de önlenebilir bir hastalıktır ve her hastalıkta 

olduğu gibi korunma önlemleri tedaviden daha güvenli ve ekonomiktir (Babayigit ve Bakir 

2004). Korunma, virüsün cinsel yolla, kan yolu ile ve anneden bebeğe geçişi önleme esasına 

dayanmaktadır. Eğitim ile korunmayı öğrenmek, öğretmek ve davranış değişikliğinde 
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bulunulmasını sağlamak hastalığın yayılmasını önlemede en etkili yol olarak kabul 

edilmektedir (Tümer  ve Serhat  2016). İnsanlara cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda 

danışmanlık veren kişilerin bu konuda eğitim görmüş sağlık çalışanları olması gerekmektedir. 

Sağlık çalışanlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili olarak risk gruplarını 

değerlendirebilmesi, bu risk gruplarının her birine yönelik bilgi sağlayabilmesi, hastalık şüphesi 

olanların kesin tanı ve tedavisi için uygun sağlık merkezlerine yönlendirebilmesi ve bu grup 

hastalıklara sahip olan bireylere ek olarak ruhsal destek verebilmesi gerekmektedir (Doğan  

2017). 

Sağlık alanında eğitim gören öğrenciler hem içinde bulundukları yaş grubu hem de meslekleri 

nedeniyle HIV ile karşılaşma riski en yüksek gruplar arasında yer almaktadırlar (Kurt ve 

Yılmaz  2012). Konu ile ilgili ülkemizde ve çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Siyez ve arkadaşının 

üniversite öğrencilerinin CYBH’lara ilişkin bilgi düzeylerinin inceledikleri çalışmalarında 

üniversite öğrencilerinin CYBH’lara ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduğu ve konu ile ilgili 

bilmedikleri şeylerin yanlış bildiklerinden daha fazla olduğu belirtilmiştir (Siyez ve Siyez  

2009). Kurt ve Yılmaz’ın sağlık yüksekokulu öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi 

düzeyleri ve bilgi kaynakları hakkında yaptıkları çalışmada sağlık yüksekokulu öğrencilerinin 

HIV/AIDS ’in bulaşma yolları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır 

(Kurt ve Yılmaz 2012). Demir ve Şahin’in Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin CYBH 

konusundaki bilgileri ölçtükleri çalışmalarında üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının 

CYBH konusunda bilgi sahibi olduğu, fakat daha çok medyadan bilgi aldıkları ve sağlık 

dışındaki öğrencilerin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır (Demir ve Şahin  

2014).  Elkin’in üniversite öğrencilerinin CYBH konusundaki bilgilerini araştırdığı 

çalışmasında öğrencilerin yarısından fazlasının CYBH konusunda kendisini yetersiz 

hissetmekte olduğu ve eğitim almak istedikleri belirtilmiştir (Elkin  2015). Karasu ve 

arkadaşlarının hemşirelik öğrencilerinin CYBH hakkındaki bilgilerini inceledikleri 

çalışmalarında öğrencilerin genel olarak CYBH hakkında bilgi sahibi olduğu ve yaş artıkça 

bilgilerinin yükseldiği,  cinsel konuları ebeveynleriyle paylaşan öğrencilerin bilgilerinin daha 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (Karasu ve arkadaşları 2017). Aykan ve arkadaşlarının 

üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili 

farkındalıklarını değerlendirdikleri çalışmalarında öğrencilerin cinsel konularda en güvenilir 

bilgiyi sağlık çalışanları ve eğitim programlarından elde edebilecekleri fikrinde oldukları 

belirtilmiştir (Aykan ve arkadaşları 2017). 
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Ülkemizde Ebelik bölümü öğrencilerinin HIV/AIDS hakkında bilgi düzeyleri ve tutumlarının 

incelendiği bir çalışma bulunmadığından ebelik bölümü öğrencilerine yönelik bu çalışma 

planlanmıştır. 

2.GEREÇ VE YÖNTEMLER 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğrencilerinin AIDS’in 

bulaşma yolları ve korunma yollarına ilişkin görüş ve tutumlarını ölçmek amacıyla yapılacaktır. 

2.2. Araştırma Soruları 

 Ebelik bölümü lisans öğrencilerinin sınıfları arasında AIDS hastalığı bilgi düzeyi 

bakımından fark var mıdır? 

 Ebelik bölümü öğrencilerinin sosyodemografik (yaş, yaşanılan yer, anne-baba öğrenim 

düzeyi vb.) özelliklerine göre AIDS’in hakkındaki bilgileri farklı mıdır? 

 Ebelik bölümü lisans öğrencilerinin sınıfları arasında AIDS’e ilişkin tutumlar 

bakımından fark var mıdır? 

 Ebelik bölümü öğrencilerinin sosyodemografik (yaş, yaşanılan yer, anne-baba öğrenim 

düzeyi vb.) özelliklerine AIDS’e ilişkin tutumları bakımından fark var mıdır? 

2.3.Araştırma Türü 

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin AIDS hakkında bilgi ve 

tutumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı türde planlanmıştır. 

2.4. Katılımcı Sayısı ve Niteliği 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencilerinden çalışmaya 

gönüllü olarak katılmak isteyen tüm öğrenciler araştırmaya alınmıştır. Evrenin tamamına 

ulaşılmak hedeflendiğinden örneklem hesaplanmamıştır. 

2.5. Öngörülen Çalışma Süresi/Takvimi 

Çalışmaya gerekli etik kurul ve kurum izinleri (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

alındıktan sonra başlanılmıştır. Şubat 2020- Nisan 2020 tarihleri arasında veri toplama süreci 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Veri toplama süresi sonrasındaki dört ay veri girişi, analiz ve 

yazım süreci olmak üzere toplamda 7 ay olarak planlanmıştır. 

2.6. Araştırmadan Dışlanma Kriterleri  

Herhangi bir alınmama kriteri bulunmamaktadır. 

 



68 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

2.7. Veri Toplama Tekniği ve Araçları 

Araştırma verileri Selçuk Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin tamamına ulaşılarak 

toplanması planlanmıştır. Bu sebeple örneklem hesabına gidilmemiştir. Veriler araştırmacı 

tarafından ebelik bölümü öğrencilerinden öz bildirime dayalı olarak toplanmıştır. Öğrenciler 

kişisel bilgi formu için 5 dakika, ölçekler için 20 dakika olmak üzere toplamda 25 dakikalık 

sürede veri toplama formunu doldurulması beklenilmiştir. Öğrencilere görüşmenin amacı 

açıklanmış ve sözel onamları alınmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin 

sosyodemografik özelliklerini ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi durumlarını 

belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve AIDS/HIV Bilgi ve Tutum Anketi kullanılmıştır.  

2.7.1. Kişisel Bilgi Formu:  

Bu formda öğrencilerin yaşı, sınıf düzeyi, medeni durumu, yaşadığı yer, ailesinin eğitim 

durumu, dini inancı, ekonomik durumu, daha önce cinsel ilişkisi olup olmadığı, herhangi bir 

cinsel yolla bulaşan hastalık için test yaptırıp yaptırmadığı, HIV/AIDS hakkında bilgileri 

nereden öğrendiği gibi soruları içermektedir (EK 1). 

2.7.2. AIDS/HIV Bilgi ve Tutum Anketi:  

Nuran Aydemir ve arkadaşları tarafından üniversite öğrencilerinin AIDS’e dair bilgi ve 

tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir ve geçerlilik güvenirliliği yapılmış olan bir ölçek 

formudur. Ölçeğin AIDS hakkında bilgi ve tutum olmak üzere 2 alt boyutu vardır. AIDS bilgi 

ölçeği 21 sorudan oluşmaktadır. Doğru cevaplar için “1” yanlış ve kararsızım cevapları için “0” 

puan olarak değerlendirilip alınan yüksek puan bilgili olduğunu gösterecektir. AIDS tutum 

ölçeği 5’li likert tipi olup puanlama 1’den 5’e kadardır. “Tamamen katılıyorum” (5) ile “hiç 

katılmıyorum” (1) arasında değişen ifadelerle derecelendirilmiştir. Bu kısımda alınan yüksek 

puan olumlu tutumu temsil eder. Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında cronbach alfa değeri 90 

olarak bulunmuştur (Aydemir ve ark, 2018). 

2.8. Değişkenler  

2.8.1. Bağımlı Değişkenler 

 Ebelik bölümü öğrencilerinin AIDS hakkında bilgi durumları 

 Ebelik bölümü öğrencilerinin AIDS hakkında tutumları 

2.8.2. Bağımsız Değişkenler  

 Ebelik bölümü öğrencilerinin lisans sınıfları düzeyi 

 Ebelik bölümü öğrencilerinin yaşları 
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 Yaşanılan yer 

 Anne ve babanın öğrenim düzeyi 

 Algılanan gelir düzeyi 

 İnanç düzeyi 

 Cinsel ilişki deneyimi 

2.9. Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda Statistical Package for Social Science 

25 (SPSS 25.0) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı özellikler, sayı, 

yüzde kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı normallik analizi ile 

değerlendirilmiştir. Veriler normal dağılıyor ise parametrik testler, normal dağılmıyor ise non 

parametrik testler kullanılmıştır.  

3. BULGULAR  

Çalışma kapsamına toplamda 303 öğrenci alınmıştır ve alınan öğrencilerin yaş ortalamasının 

20.3 ± 1,6 (En düşük:18, En yüksek:33) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %25,1 i (n=76) 

birinci sınıf, %31,4’ü (n=95) ikinci sınıf, %26,1 i(n=79) üçüncü sınıf, %17,5 (n=53) kişi de 

dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %2 (n=5) si evlidir. Yaşamının 

çoğunluğunu geçirdiği yerin %54,5’inin (n=165) şehir merkezi, %69,3’ünün gelir düzeyini orta 

seviyede bulduğu, %80,5 anne eğitim düzeyinin, %60,4’ünün baba eğitim düzeyinin ilköğretim 

mezunu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin inançları sorgulandığında %100’ünün bir dini 

inançlı olduğu, %44,2’nin inançlı, %32,3’ünün çok inançlı olduğunu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin %1,7’sini (n=5) kişisinin daha önce cinsel ilişkiye girdiği, ilk ilişki yaşının 

minimum 18, maksimum 23 olduğu, ilk ilişki sırasında 2 kişinin kondom kullandığı 

belirlenmiştir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan test yaptıran öğrenci sayısı n=6 (%2), AIDS 

testi yaptıranların sayısı n=5 (%1,7)’dir. Hangilerinin cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu 

sorgulandığı zaman %98,7’sinin (n=299) sedef hastalığının, %79,2’sinin (n=240) klamidya 

enfeksiyonun, %63’ünün (n=191) mantarın, %56,1’inin (n=191) gonorenin, %66,7’sinin 

(n=202) frenginin, %95,4’ün (n=289) çıbanın, %70,6’sının (n=214) kandidanın, %96,0’sının 

(n=291) koleranın, %98’inin (n=297) tetanosun cinsel yolla bulaşan hastalıklar olmadığını 

belirtmiştir. %97,7’sinin (n=296) HIV/AIDS’in, %55,8’inin (n=196) hepatit, %58,4’ünün 

(n=177) üreme siğilinin cinsel yolla bulaştığını belirtmiştir. Öğrencilerin cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar konusunda %47,2’sinin internet, %74,3’ünün okul, %44,2 sinin sağlık personeli 

tarafından bilgi edinme kaynağı olarak kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %98,7’sinin 
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daha önce AIDS hakkında bir şey duyduğu, %77,6’sının AIDS hakkında bir şeyler okuduğu, 

%7,6’sının AIDS hastalığı olan bir tanıdığının olduğu belirlenmiştir. 

Bilgi anketinin toplam puan ortalaması 35,6 (SS 5,22) olduğu ve 1. Sınıf öğrenciler ile 2. Sınıf 

öğrencilerin bilgi durumları arasında anlamlı derecede fark (p=0,025) bulunmuştur. Tutum 

anketinin toplam puan ortalaması 52,79 (SS 9,73) tür ve 1. sınıf öğrenciler ile 4. Sınıf 

öğrencilerin tutumlarının farklı olduğu (p=0.01) bulunmuştur.  

4.SONUÇ  

Sonuç olarak ebelik öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hepsine ait bilgi sahibi 

olmadıkları belirlenmiştir. HIV/AIDS konusunda bilgi edinip araştırdıklarına ulaşılmıştır. Bilgi 

edinme kaynaklarından okul, internet, sağlık personelinin büyük bölümünü oluşturduğu 

görülmüştür. Bu yüzden öğrencilere ders içeriği olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

konusunda daha çok değinilmesi gerektiği önerilmektedir. Birinci sınıf öğrencilerin cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar konusunda daha çok eğitime ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilere 

yönelik verilmesi planlanan eğitimlerde öğrencilerin araştırma yapmaya, bilgi edinme 

kaynaklarını doğru ve etkili kullanılması konusunda teşvik edilmesi önerilmektedir. 
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Giriş ve Amaç: Menopozal dönem, östrojen eksikliği sonucu kadının vücudunun diğer 

sistemlerinde olduğu gibi alt üriner sistemde de olumsuz değişikliklere neden olur. Üriner 

inkontinans menopozal dönemde sık görülen, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, tıbbi olduğu 

kadar sosyal bir problemdir. Yaşamı tehdit eden bir sorun olmasa da devamlı ıslaklık ve 

iritasyona bağlı rahatsızlık ve depresyona kadar varan emosyonel sorunlara neden olmaktadır. 

Bu çalışmada; üriner inkontinansın klimakterik dönemdeki kadınların yaşam kalitesi üzerine 

etkisini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışma 15 Şubat 2016-15 Şubat 2017 tarihleri 

arasında, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Çanakkale 

Devlet Hastanesi polikliniklerine başvuran, 40-64 yaş arası 400 kadın üzerinde gerçekleştirildi. 

Veri toplama aracı olarak; anket formu, İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (I-QOL), 

Ürogenital Distress Envanteri (UDI-6) kullanıldı. Veriler kişilerin yazılı onamı alınarak yüz 

yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ve ölçekler arasında lineer korelasyon analizi yapıldı. Bulgular : 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 50.78±6,56 olarak belirlendi. Klimakterik 

dönemdeki kadınlarda Üİ prevalansı %29,6 olarak saptandı. Premenopoz döneminde Üİ 

prevalansı %9, menopozal dönemde %50 oranında bulundu. Çalışmada kadınların sağlık arama 

davranışları incelendiğinde, sadece %33,6’sının doktora başvuru yaptığı belirlendi. Üİ şikâyeti 

olan kadınların %62,5’nin üriner inkontinansı hastalık olarak düşünmediğinden dolayı doktora 

başvurmadığı saptandı. Üİ şikâyeti olan kadınların yaşam kaliteleri incelendiğinde, yaşam 

kalitelerinin genel olarak olumsuz etkilenmediği bulundu. Yaşam kalitelerinin en fazla 

etkilendiği kısım davranışların sınırlandırılması yönünde idi. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada 

üriner inkontinansın menopozal dönemdeki kadınlar arasında önemli bir sağlık sorunu olduğu, 
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ancak yaşam kalitelerini genel olarak olumsuz etkilemediği ve kadınların sadece 1/3’ünün 

doktora başvurduğu saptanmıştır. Hemşirelerin kadınlara Üİ konusunda eğitim ve danışmanlık 

yapması sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Klimakterium, Üriner İnkontinans, Yaşam Kalitesi 

1. GİRİŞ 

Hayat standardının artması yaşam süresinin uzamasına, dolayısıyla menopozda geçen sürenin 

artmasına neden olmaktadır (Kaya ve ark., 2007). Menopoz fiziksel ve ruhsal değişikliklerin 

yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde östrojen azlığına bağlı bazı bulgulara rastlanır. 

Huzursuzluk, duygu değişiklikleri, yorgunluk gibi bu döneme özgü bulgular görülebilir. 

Menopozal dönemde yeterli sağlık bakımı alamayan kadınların çoğunda yaşam kalitesi 

olumsuz yönde etkilenmektedir (Kaya ve ark., 2007). 

Üriner inkontinans hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olmasına rağmen kadınların fiziksel, 

sosyal, iş, eğitim faaliyetlerini etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan yaygın bir sağlık sorunudur 

(Abrams ve ark., 2002). Üriner inkontinans psikososyal açıdan bireylerin başkalarına bağımlı 

olmalarına, kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine neden olarak sosyal yaşamlarını 

sınırlandırmaktadır (Eroğlu ve Kocaöz, 2002). 

Literatürde Üİ şikâyeti olan menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitelerinin de olumsuz 

etkilendiği bildirilmektedir. Güler (2006) yaptığı çalışmasında inkontinans süresi uzadıkça 

kadınların ruhsal bozukluğu, depresyon şikâyetinin arttığını bildirmiştir. Kara ve Şentürk 

(2000) yaptıkları çalışmada kadınların %25’nin yaşam kalitesinin bozulduğunu saptamışlardır. 

Demir (2012) ve Börekçi (2016) yaptıkları çalışmada menopoza girmiş kadınların, menopozda 

olmayanlara göre Üİ şikâyetlerini daha fazla yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin de daha olumsuz 

etkilediğini bildirmişlerdir.   

Üriner inkontinansa olan tutumlar, inançlara, kültürel etkilere ve kişisel özelliklere göre 

değişmektedir (Beji 2002). Ülkemizde Müslüman kadınlar namaz kılmak, dua etmek, camiye 

gitmek için abdest almaları gerekmektedir. Üriner inkontinans problemi yaşayan kadınlar idrar 

kaçırdıkları için sık abdest almak zorunda kalmakta ve namaz sırasında idrar kaçırıp ibadetlerini 

yarım kalmaktadır (Kurul 2013). Şentepe’nin (2013) yaptığı çalışmada, dindarlığın ve 

maneviyatın ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde büyük oranda olumlu bir etkiye sahip olduğu 

bildirilmiştir. Yapılan bazı yurt dışı çalışmalarında, üriner inkontinanslı olmak Müslüman 

kadınlar için, düşük benlik saygısı ile yalnızlık anlamına gelebilmektedir (Wilkinson 2001, 

Higa ve ark. 2008, Sange ve ark. 2008)  
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Üriner inkontinanslı hastalar mesane kontrolünü kaybettiğinde bu durumun dışarıdan fark 

edilebileceğini düşünüp rahatsızlık duyarlar (Kelleher ve ark. 1997, Güler 2006). Üriner 

inkontinans problemi yaşayan bireyler kişisel ilişkilerinde, kariyerlerinde ve kendilerini iyi 

hissetme hallerine zarar veren bu durumdan dolayı, sosyal yaşamları olumsuz etkilenmektedir 

(Kelleher ve ark. 1997, Sarı 2007). Kadın üriner fonksiyonlarını denetleyemediği için kendini 

kusurlu ve eksik olarak görebilir. Çekiciliğini ve seksüalitesini kaybettiğini düşünür. Depresif 

duygular hissedebilir. Bazı kadınlarda, üriner inkontinansı genellikle yaşlanmanın doğal bir 

parçası, tedavi edilemez bir durum ve çocuk doğurmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak 

görmektedirler (Aslan 1999, Aslan 2002, Özdemir 2009). 

Üriner inkontinansı olan kadınların yarıdan fazlasında üriner semptomlar sonucu cinsel 

disfonksiyon görülmektedir. Çoğu hasta cinsellikle ilgili konuşmaktan sıkıntı duyduğu için 

insidans normalin altında bulunmaktadır. İnkontinans kadınlarda cinsel disfonksiyon %21-71 

arasında değişir ve urge inkontinansı olan kadınlarda daha sıktır (Koçak ve ark., 2005). 

Bu araştırmada menopoz dönemindeki kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam 

kalitesi üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM  

Menopoz dönemindeki kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine 

etkisini incelemek amacıyla planlanan bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir 

araştırmadır.  

Araştırmanın evrenini, Çanakkale ilinde bulunan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi’ne başvuran 40-64 yaş arası menopoz 

öncesi ve menopoz sonrasındaki dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Menopoza bağlı 

semptomları ve yaşam kalitesini etkileyeceği düşünülerek yaşlılık dönemi olan 65 yaş ve üzeri 

yaştaki kadınlar çalışmaya alınmamıştır. 

Araştırmaya alma ölçütleri: 

40-64 yaş arası menopoz öncesi ve menopoz döneminde olması 

Araştırmaya almama ölçütleri:  

1- Çalışmaya katılmayı istememesi. 

2- Genito üriner sistem patolojisi bulunması. 

3- Üriner enfeksiyonu olması. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni menopoz döneminde 40-64 yaş kadın olması, bağımsız 

değişkenleri ise, üriner inkontinansı ve yaşam kalitesidir.  
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Çalışmamızda literatüre göre menopoz dönemi kadınlarda üriner inkontinans prevalansı 

ortalama %30 olarak kabul edilerek örneklem sayısı 400 olarak belirlenmiştir. 

Veriler araştırmacı tarafından menopoz dönemindeki 40-64 yaş arasındaki kadınlarla yüz yüze 

görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak menopoz dönemindeki 

kadınların sosyo-demografik özellikleri, kişisel alışkanlıkları, menopoz dönemine ilişkin 

bilgileri ve üro-jinekolojik öyküsünü içeren anket formu, Üİ tiplerini belirlemek üzere Uriner 

Distress Inventory (UDI-6) soru formu ve yaşam kalitesin belirlemek amacıyla I-QOL ölçeği 

kullanılmıştır.  

Anket formunu uygulamadan önce araştırma kapsamına alınan kadınlara bu çalışmanın ne 

amaçla, neden yapıldığı ve neden bu çalışmaya seçildikleri anlatıldı. Katılmaya gönüllü 

menopoz dönemindeki 40-64 yaş arası kadınların onam alınarak ve çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Anket formunda, kadınların sosyodemografik özellikleri kişisel alışkanlıkları, obstetrik ve 

jinekolojik özellikleri, menopoz dönemine ilişkin özellikleri ve üriner inkontinansla ilgili 

şikâyetlerini saptamaya yönelik 42 soru bulunmaktadır. Anket formumuz 50 kişi üzerinde ön 

uygulama yapılarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra örneklem grubumuzda 

kullanılmaya başlanmıştır.  

I-QOL ölçeği Wagner ve arkadaşları tarafından 1996 yılında üriner inkontinanslı hastaların 

yaşam kalitesini belirlemek amacıyla Amerika’da geliştirilmiştir. Ancak ölçek 1999 yılında 

Patrick ve arkadaşları tarafından tekrar gözden geçirilmiş ve Avrupa 

versiyonlarının oluşturulması aşamasında psikometrik ölçümlerin değerlendirilmesi ile altı 

sorusu çıkartılarak soru sayısı 22’ye düşürülmüştür (Özerdoğan 2003).  

I-QOL üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; davranışların sınırlandırılması 

(1.,2.,3.,4.,10.,11.,13.,20. maddeler), psikososyal etkilenme (5.,6.,7.,9.,15.,16.,17.,21.,22. 

maddeler) ve sosyal izolasyondur (8.,12.,14.,18.,19. maddeler).  I-QOL’da, bütün maddeler beş 

kategorilik likert tipi ölçekle değerlendirilmekte (1= çok fazla, 2= oldukça, 3= orta düzeyde, 4= 

biraz, 5=hiç) ve hesaplanan toplam puan daha iyi anlaşılabilmesi için, 0’dan 100’e kadar olan 

ölçek değerine dönüştürülmektedir. I-QOL alt boyut ölçekleri de aynı tarzda puanlanır. Yüksek 

puanlar düşük puanlara göre yaşam kalitesinin düzeyinin daha iyi olduğunu göstermektedir 

(Özerdoğan 2003, Patrick 1999).  

Patrick ve arkadaşlarının çalışmasında (1999), I-QOL’ın geneline ait Cronbach Alfa katsayısı 

0.95, davranışların sınırlandırılması alt boyutu için Cronbach Alfa katsayısı 0.87, psikososyal 

etkilenme alt boyutu için Cronbach Alfa katsayısı 0.93 ve sosyal izolasyon alt boyutu için 

Cronbach Alfa katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur (Patrick 1999).  
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Ülkemizde, I-QOL’ın geçerlilik ve güvenirliği Özerdoğan tarafından yapılmıştır. Özerdoğan’ın 

çalışmasında (2003), I-QOL’ın geneline ait Cronbach Alfa katsayısı 0.96, davranışların 

sınırlandırılması alt boyutu için Cronbach Alfa katsayısı 0.88, psikososyal etkilenme alt boyutu 

için Cronbach Alfa katsayısı 0.92 ve sosyal izolasyon alt boyutu için Cronbach Alfa katsayısı 

0,88 olarak bulunmuştur (Özerdoğan 2003).  

Çalışmadan elde edilen veriler araştırmacı tarafından kodlanarak, bilgisayar ortamında 

IBM SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bütün testler sosyal bilimlerde 

tercih edilen 0.05 anlam düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Anketin güvenilirliğini test etmek 

amacıyla Cronbach Alpha değerinden ve geçerliliğini sınamak için ise Kaiser-Meyer-Olkin 

istatistiğinden yararlanılmıştır. Sayımla belirtilen değişkenlerin tanımlanmasında yüzdelikler, 

ölçümle belirtilen değişkenlerin tanımlanmasında ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerleri kullanılmıştır. İnkontinans riskini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde 

Ki-Kare ve lojistik regresyon analizi yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Menopoz dönemindeki kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine 

etkisini incelemek amacıyla planlanan çalışmamız, Çanakkale ilinde bulunan, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi, Çanakkale Devlet Hastanesine muayene için başvuran, 40-

64 yaş arası, menopoz öncesi ve menopoz sonrası döneminde olan, çalışmaya katılmaya istekli 

400 kadın (200 menopoz öncesi, 200 menopoz dönemi) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 50.78±6,56 olarak belirlendi. Klimakterik 

dönemdeki kadınlarda Üİ prevalansı %29,6 olarak saptandı. Premenopoz döneminde Üİ 

prevalansı %9, menopozal dönemde %50 oranında bulundu. Çalışmada kadınların sağlık arama 

davranışları incelendiğinde, sadece %33,6’sının doktora başvuru yaptığı belirlendi. Üİ şikâyeti 

olan kadınların %62,5’nin üriner inkontinansı hastalık olarak düşünmediğinden dolayı doktora 

başvurmadığı saptandı.  

Üriner inkontinans kadınların fiziksel, sosyal, eğitim durumlarını etkileyerek yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Literatürde Üİ şikâyeti olan menopoz dönemindeki 

kadınların yaşam kalitelerinin de olumsuz etkilendiği bildirilmektedir. Üİ şikâyeti olan 

kadınların yaşam kaliteleri incelendiğinde, yaşam kalitelerinin genel olarak olumsuz 

etkilenmediği bulundu. Yaşam kalitelerinin en fazla etkilendiği kısım davranışların 

sınırlandırılması yönünde idi. Güler’in çalışmasında (2006) inkontinans süresi uzadıkça 

kadınların ruhsal bozukluğu, depresyonun arttığı saptandı. Karan ve ark. (2000) yaptığı 
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çalışmada kadınların %25’ nin yaşam kalitesinin bozulduğunu bildirdi. Yılmaz ve ark. (2014), 

Demir ve Beji (2015) ve Börekçi (2016) yaptıkları çalışmada menopoza girmiş kadınlar 

menopozda olmayanlara göre üriner inkontinans şikâyetlerini daha fazla yaşamakta ve yaşam 

kaliteleri daha olumsuz etkilediğini bulmuştur. Yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini gösteren 

başka çalışmalarda mevcuttur (Özerdoğan ve Kızılkaya, 2003, Koçak ve ark., 2005, Segedi ve 

ark., 2011, Yılmaz ve ark., 2014, Baykuş 2016).  

Çalışmamızda kadınların sadece1/3’ü doktora başvurmuştu. Kadınların çoğunluğunun Üİ 

şikayetini hastalık olarak görmemesi, bu durumdan rahatsızlık duymaması onların yaşam 

kalitelerinin olumsuz etkilememekte ve bu durumu göz ardı ettikleri düşünülmektedir.  

Bizim çalışmamıza paralel olarak, Akgün’ ün (2009) yaptığı çalışmasında üriner inkontinansın 

kadınların yaşam kalitelerini çok fazla etkilemediğini belirtilmektedir. 

Lopez ve ark. (2012) yaptıkları çalışmalarında üriner inkontinans şikayetinin kadınların yaşam 

kalitelerini etkilemediğini, eşlik eden hastalıklardan dolayı göz ardı edildiğini düşündüklerini 

söylemiştir. Çetin’ inin (2010) çalışmasında da bu sonuçlara benzer sonuçlar bulunmuştur. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üİ şikâyeti olan kadınların yaşam kaliteleri incelendiğinde, yaşam kalitelerinin genel olarak 

olumsuz etkilenmediği bulundu.  Çalışmamızda kadınların sadece 1/3’ü doktora başvurmuştu. 

Kadınların çoğunluğunun Üİ şikâyetini hastalık olarak görmemesi, bu durumdan rahatsızlık 

duymaması onların yaşam kalitelerinin olumsuz etkilememekte ve bu durumu göz ardı ettikleri 

düşünülmektedir. 

Üriner inkontinans yaygın olarak görülen bir sağlık problemi olması sebebi ile sağlık 

çalışanlarının bu konuda duyarlı olması ve eğitilmiş olması gerekmektedir. Ebe ve hemşireler 

dahil olmak üzere tüm sağlık personeli tarafından riskli grup kadınlara yönelik tarama 

programlarının planlanması ve uygulanmalıdır. Üriner inkontinanslı kadınların kolaylıkla 

başvuru yapabileceği özel merkezlerin kurulması yerinde olacaktır. Sağlık personelleri 

tarafından üriner inkontinans hakkında sosyal medya aracılığı ile halkın eğitimi sağlanmalıdır. 

Ebelerin, hemşirelerin, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin her yaş kadına kegel egzersizlerini 

öğretmesi ve egzersizleri kadınların yaşam davranış haline dönüştürmeleri konusunda bilgi 

vermelidirler. Sağlık personelleri tarafından kadınlara üriner inkontinansın önemli bir sağlık 

sorunu olduğu öğretilmeli, üriner inkontinans hakkında eğitim ve danışmanlık yapılması 

sağlanmalıdır. Hemşirelerin üriner inkontinans konusunda uzmanlaşmaları sağlanmalı, 
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hastanelerde ve aile hekimlerinde, üriner inkontinansın önlenmesine yönelik eğitim broşürleri 

ve kitapları bulundurulmalıdır. 
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Bir bebeği beslemenin en sağlıklı, basit ve ucuz yolunun emzirme olduğu iyi bilinmektedir. 

Ancak annedeki bazı kronik hastalıklar emzirme sürecini etkilemektedir. İleri yaş gebelik 

sayısındaki artışa bağlı olarak kronik hastalık ile komplike olan gebelikler gün geçtikçe 

artmaktadır. CDC verilerine göre gebelikte diyabet oranı %6-9, hipertansiyon %6-8, astım %4-

12’dir. Kronik hastalıkları nedeniyle sürekli ilaç kullanması gereken kadınlar için emzirme zor 

bir dönemdir. Annelerin büyük kısmı, ilacın anne sütü ile bebeğe geçeceği endişesini taşıdıkları 

için formül sütü daha güvenli bir besleme yöntemi olarak görüp emzirmeyi 

bırakabilmektedirler. Emzirme sürecinde kronik hastalıkları için ilaç kullanan annelerin, 

bebeklerinde yan etkilerin izlenmesi hakkında eğitime ihtiyacı olup, bebeklerin büyüme ve 

gelişmesi daha yakından izlenmelidir. Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi’nde 

gebelikte sık görülen hastalıkların (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, epilepsi, astım) 

antepartum, intrapartum ve postpartum izlemine ilişkin süreç ele alınmıştır. Ancak emzirme 

konusundaki bakım ve yönetimin her hastalık özelinde ayrıntılandırılmaya gereksinimi olup, 

emzirmenin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ebeler başta olmak 

üzere tüm sağlık çalışanlarının, kronik hastalığı olan annelerin emzirme sürecinde hastalığa 

özgü bakım ve eğitim vermeleri gerekmektedir. Bu derlemede, kardiyovasküler hastalık, 

hipertansiyon, diyabet, epilepsi ve astımı olan annelerde postpartum dönemdeki emzirmenin 

bakım ve yönetiminin ele alınması amaçlanmıştır.   

 

ANAHTAR KELİMELER: Kronik hastalık, emzirme, postpartum dönem, bakım 
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1.GİRİŞ 

Bir bebeği beslemenin en sağlıklı, basit ve ucuz yolunun emzirme olduğu iyi bilinmektedir. 

Ancak annedeki bazı kronik hastalıklar emzirme sürecini etkilemektedir. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) verilerine göre doğurganlık çağındaki kadınlarda kronik hastalık 

prevelansı diyabet için %2,1, hipertansiyon için %10,2, astım için %10,7 ve depresyon için 

%11’dir (Spencer, 2015). Kozhimannil ve ark. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, tıbbi 

olarak komplike gebelikleri olan annelerin hastanede emzirme desteği ve doğumdan sonraki ilk 

saati bebekleriyle geçirme oranlarının daha düşük olduğu belirtilmiştir. 

Sağlık çalışanları için emzirme döneminde hastalığın yönetimi ilaç kullanımı özelinde zor 

olmaktadır. İlaç şirketleri etik nedenlerden dolayı gebe ve emziren kadınların ilaç kullanımına 

ilişkin klinik araştırmalar yapmamaktadırlar. Ancak ilaç endüstrisinin dışında ilaçların insan 

sütüne taşınması ve atılması konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. LactMed gibi 

platformlardan yararlanılabileceği belirtilmektedir (National Library of Medicine Toxicology 

Data Network; Spencer, 2015). 

İlaçlar ve Emzirmeye İlişkin Genel Hususlar  

Pek çok ilaç anne sütüne geçse de emzirirken çok az ilaç kontrendikedir. American Academy 

of Pediatrics (AAP)’e göre sağlık çalışanları emziren annelere ilaç reçete ederken aşağıdakileri 

göz önünde bulundurarak riskleri ve faydaları tartmalıdır: 

 Annenin ilaca ihtiyacı var mı? 

 İlacın süt üretimi üzerindeki potansiyel etkileri. 

 Anne sütüne geçen ilaç miktarı. 

 Bebek tarafından oral emilim düzeyi. 

 Bebek üzerindeki olası olumsuz etkiler. 

 Bebeğin yaşı. 

Emzirmenin durdurulması, ara verilmesi ya da hiç başlanmamasına, kadının kendi ve/veya 

bebeğin tıbbi durumu ile çevresel maruziyet durumuna göre değerlendirme yapılması 

önerilmektedir (CDC, 2019). 

Anneler, şu durumlarda bebeklerini emzirmemeli veya sağılmış anne sütünü beslememelidir: 

Bebeğin galaktozemi tanısı alması, annenin HIV ya da insan T hücresi lenfotropik virüsü tip I 

veya tip II ile enfekte olması, yasadışı madde kullanması, ebola virüsü ile enfekte olması. 
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Anneler geçici olarak emzirmemeli ve sağılmış anne sütünü bebeklerine vermemelidir: 

Annede tedavi edilmemiş bruselloz olması, anneye tanısal görüntüleme uygulanması, memede 

aktif bir herpes simpleks virüsü (HSV) lezyonu varlığı. 

Anneler geçici olarak emzirmemelidir, ancak sağılmış anne sütünü emzirebilir: Annede 

tedavi edilmemiş aktif tüberküloz varlığı, aktif suçiçeği varlığı (CDC, 2019). 

Postpartum dönemde akut ya da kronik hastalık varlığında ilaç kullanılması gerektiğinde 

aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır: 

1. Annenin sağlığı için gerekli ilaçlar, istenen etkiyi sağlayacak en düşük dozda reçete edilmeli 

2. Mümkün olduğunda polifarmasiden kaçınılmalı 

3. Birkaç ilaç arasından seçim yapılıyorsa, daha düşük RID tercih edilmeli 

4. Mümkün olduğunda daha yüksek protein bağlanması, daha yüksek moleküler ağırlık, daha 

düşük lipid çözünürlüğü, daha düşük oral biyoyararlanımı ve/veya daha kısa yarı ömürlü ilaçlar 

seçilmeli 

5. Orta ila yüksek risk kategorilerinde anne sütündeki ilaçlara maruz kalan bebekler, düşük 

riskli kategorilerde maruz kalan bebeklere göre daha yakından izlenmeli 

6. Mümkün olduğunca, daha az yayınlanmış verilere sahip yeni ilaçlar yerine anne sütünde ve 

bebeklerde iyi çalışılmış ilaçlar seçilmeli 

7. Bazı kontrendike ilaçlarla emzirmeye saatlerce veya günlerce ara verilebilir (bu süreçte süt 

boşaltılmalıdır) ve ardından ilaç anne sütünden temizlendiğinde yeniden emzirme başlayabilir 

8. Annelere, ilaçların bebeklerindeki potansiyel yan etkileri ile yeterli büyüme ve gelişmenin 

nasıl izleneceği konusunda eğitim verilmeli 

9. İlacın emzirme üzerindeki etkileri hakkında en güncel bilgiler için LactMed gibi online 

platformlara danışılmalı (Spencer, 2015). 

Çoğu kez gebeliği komplike eden kronik hastalıklar, postpartum dönemde emzirme için engel 

oluşturmamaktadır. Bu bağlamda ebeler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, kronik 

hastalığı olan annelerin emzirme sürecinde hastalığa özgü bakım ve eğitim vermeleri önemlidir. 

Hipertansiyon ve Emzirme  

Hipertansiyon tüm gebeliklerin %8-10’unu komplike etmektedir. Şiddetli hipertansiyon, 

gebelik ve doğum sonu dönemde, kanamadan sonra mortalite ve morbiditenin başlıca 

sebeplerindendir. Hipertansiyon postpartum dönemde emzirme için engel teşkil etmemekle 

birlikte hastalığın kontrolü için seçilecek ilaçlar önemlidir. Gebelikte kullanılan antihipertansif 

ilaçların postpartum dönemde de devam ettirilmesi önerilmektedir. Ancak emziren bir annede 

ilaç seçimi, hastaya özgü klinik koşullar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (Spencer, 

2015; Özerdoğan, 2019).  
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Antihipertansif ilaçların ortak sınıflandırmasında beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, 

ACE inhibitörlerini kapsamaktadır. Propranolol, emzirmede tercih edilen beta bloker olarak 

kabul edilmektedir. Acebutolol, atenolol ve nadolol, emzirilen bebeklerde nispeten süte yüksek 

seviyede geçiş ve olası yan etkiler nedeniyle en az tercih edilmektedir. Kalsiyum kanal 

blokerlerinin endikasyonları, hipertansiyon, anjin, aritmiler, Raynaud fenomeni ve küme baş 

ağrısını içerecek şekilde değişkenlik göstermektedir. Nifedipin ve verapamil, sınırlı kanıt ve 

klinik deneyimle desteklenen modifiye salımlı formülasyonlar dahil olmak üzere emzirme ile 

uyumlu kabul edilir. Nikardipin de uyumlu kabul edilir, ancak daha az klinik deneyime sahiptir. 

Emzirmede ACE inhibitörlerinin güvenli kullanımına ilişkin kanıtlar çok sınırlıdır. Küçük 

miktarlarda ACE inhibitörleri, tedavi amaçlı kullanıldığında prematüre bebeklerde ve 

yenidoğanlarda hipotansiyona neden olabilir. Bu nedenle, bebeklerin, özellikle prematüre ve 

yenidoğanın, emzirme sırasında bir ACE inhibitörüne maruz kalması durumunda hipotansiyon 

açısından izlenmesi tavsiye edilir. Kaptopril ve enalaprilin emzirme ile uyumlu olduğu 

düşünülmektedir. 

Kronik ya da gebelik hipertansiyonu olan kadınların postpartum dönemde yakın takip edilmesi 

önemlidir. Annenin kardiyovasküler riskini azaltıp yaşam kalitesini arttırmak için yaşam tarzı 

değişiklikleri ve düzenli kan basıncı kontrolü önerilmektedir. 

Diyabet ve Emzirme 

Diyabet; insülin yetersizliği veya üretilen insülinin kullanımında bozukluk nedeni ile oluşan 

kan şekeri düzeyinin yükselmesi ile gelişen (kronik) bir hastalıktır (Lal, 2016). Gestasyonel 

Diyabetes Mellitus (GDM) ise ilk kez gebelik döneminde başlayan ya da ilk kez gebelik 

döneminde tanı konan bir glikoz intolerans bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. GDM tüm 

gebeliklerin %4-5’ini etkiler (Mihmanlı ve Mihmalı, 2015).  

Gestasyonel diyabetin doğumdan sonra tip 2 diyabete çevirme riski olduğundan, pospartum 

dönemde glukoz toleransının düzenli olarak değerlendirmesi ve uygun danışmanlık sağlanması 

önemlidir. Gebelik döneminde insülin tedavisine başlanan kadınlarda postpartum dönemde 

insülin tedavisi yarı doza düşürülebilir (Müngen, 2011; PUDER, 2019). Emzirme, hem anne ve 

yenidoğan sağlığına birçok fayda sağladığı hem de doğumdan sonra kan şekeri 

konsantrasyonunun tehlikeli seviyelere düşmesini önlediği için diyabetik anneler, bebeklerini 

doğumdan sonraki ilk 30 dakika içinde emzirmeye başlamalıdırlar (Atan ve Dönmez, 2009; 

Saucedo et al., 2018). Böylelikle emzirme, kan glikoz seviyesinin düzenlenmesinde büyük rol 

oynamaktadır. Ayrıca emziren annelerde daha sonra Tip2 diyabet gelişme riskinin de azaldığı 

tespit edilmiştir (Saucedo et al., 2018). Diyabetik annelerde emzirmenin desteklenmesi için 

verilmesi gerek bakım şunları içermektedir: (Atan ve Dönmez, 2009; Ocaktan ve Hazar 2019) 
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 Doğum sonu anne-bebek etkileşiminin hemen başlatılmalı ve doğumdan sonraki ilk 30 dk. 

içinde emzirmenin başlatılması için desteklenmesi 

 Diyabetin emzirme sürecine engel olmadığı ve insülinin anne sütünün kalitesini 

etkilemediği anlatılmalı 

 Emzirmenin yararları hakkında anneye bilgilendirilmeli ve emzirme teşvik edilmeli 

 Bebekte oluşabilecek hipoglisemi riskine karşı yenidoğan hipoglisemik semptomlar 

açısından gözlemlenmeli  

 Emzirme nedeni ile kan şekerinin düşmesini önlemek için, anne emzirmeye başlamadan 

önce meyve, meyve suyu, süt gibi içecekleri tüketebileceği ve yeterli sıvı (emzirirken bir 

bardak su veya kafeinsiz içecek) alması gerektiği anlatılmalı 

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Emzirme 

Günümüzdeki en önemli sağlık sorunlardan biri olan KVH’lar erişkinlerde morbidite ve 

mortalite nedenlerinin başında gelmektedir (Dülek H. ve ark., 2018). Günümüzde ortalama 

gebe kalma yaşının giderek artması, diyabet ve hipertansiyon gibi önceden var olan eşzamanlı 

hastalıklar sebebi ile gebelikte görülen kardiyovasküler hastalık sıklığı giderek artmaktadır 

(Ayçiçek S. ve ark., 2018; Mehta L. S. et al., 2020). Gebelikte meydana gelen kardiyovasküler 

değişiklikler kalp hastaları için önemli bir kardiyak yük oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra KVH 

belirtileri doğum sonrası beş aya kadar da ortaya çıkabilir. Bu sebeple gebelikteki ve postpartum 

dönemdeki fizyolojik kardiyovasküler adaptasyon mekanizmalarının iyi bilinmesi 

gerekmektedir (Köşüş A. ve ark., 2008; RCOG, 2011; Ayçiçek S. ve ark., 2018).  

Kalp hastalıkları, New York Hastane Derneği Sınıflandırması’na göre dörde ayrılmaktadır; 

I- Asemptomatik, fiziksel aktivite sınırlaması yok 

II- Dinlenme sırasında asemptomatik, efor ve ağır fiziksel aktivite ile semptom varlığı 

III- İstirahatte asemptomatik, normal fiziksel aktivite ile semptom varlığı 

IV- Dinlenme sırasında semptomatik, fiziksel aktivite sınırlaması 

Yukarıdaki değerlendirme sistemi hastalığın genel yaşam konforu üzerine yapmış olduğu etki 

bağlamında da önemlidir. Bu nedenle gebelik ve postpartum dönemde hastalığın hangi sınıfta 

yer aldığının bilinmesi verilecek bakımın planlanması açısından önemlidir.  

Postpartum dönemde her ilaçta olduğu gibi, kardiyovasküler ilaçlarla ilgili olarak anne/bebek, 

yarar/riski faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Kardiyovasküler hastalık nedeni 

ile ilaç kullanan kadınlarda, hangi ilaçların zararlı olduğu, kesilmesi ve/veya değiştirilmesi 

gerektiği önceden belirlenip; ilacın bilinen özellikleri ve olası yan etkileri dikkate alınarak 

tedavi gözden geçirilmelidir. KVH tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri gebelik için 
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incelendiğinde A kategorisinde herhangi bir ilaç yer almazken sotalol B kategorisinde, 

verapamil, procainamide, nifedipine, digoxin ve beta blokerlerin çoğu C kategorisinde yer 

almaktadır. Bu ilaçların tamamının emzirme ile uyumlu olduğu belirtilmektedir (Afshan et al, 

2017; European Society of Cardiology, 2018). 

Emzirme danışmanlığı yanı sıra postpartum kontrasepsiyon KVH olan kadınlarda önemli bir 

konusudur. Hormonal olmayan yöntemlerin kullanımı ile tromboembolizm riski 

engellenebileceğinden bariyer yöntemler, bakırlı RİA, tüp ligasyon ve vazektomi medikal 

açıdan daha uygundur (Afshan et al, 2017). 

Epilepsi ve Emzirme 

Epilepsi, kortikal nöronlardaki aşırı ve anormal elektriksel deşarj sonucunda ortaya çıkan 

tekrarlayıcı, ani nöbetler ile karakterizedir. Dünya genelinde popülasyonun yaklaşık %1'ini ve 

gebe kadınların %0,3-0,5'ini etkilemektedir (Aslan ve ark.,2018; Chen et al.,2010; Özdemirel 

ve ark.,2015). 

Nöbetlerdeki artışın %50’sinin gebeliğin 8.-16. haftalar arasında %35’inin ise 16.-24. haftaları 

arasında olduğu bildirilmektedir. Gebelik ve doğumda komplikasyonların önlenmesi için bu 

süreçlerde antiepileptik ilaçların (AEİ) alımına devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Ayrıca gebelik döneminde hormonal değişiklikler sebebi ile bazı AEİ’ların dozları 

artırılmaktadır. Bu yüzden gebelik döneminde doz artırımı yapılan AEİ’ların doğum sonrası 

dönemde dozlarının düzenlenmesi gerekmektedir (Aslan ve ark.,2018; Bozdemir ve 

Peköz,2018). AEİ’ler hem plasenta hem de anne sütü yolu ile bebeğe geçer. Anneler, ilaçların 

anne sütüne geçmesi nedeniyle veya emzirmenin nöbet riskini sebep olacağı endişesi ile 

bebeklerini emzirmekten çekinirler. Fakat anne sütü, bebekler için en iyi beslenme ve 

immünolojik koruma sağladığı için emzirmekten vazgeçmemelidirler. Fenitoin, valproat, 

karbamazepin emzirmede güvenli AEİ kategorisinde bulunmaktadır (Aslan ve ark.,2018).  

Borthen ve ark.’nın çalışmasında postpartum hemoraji durumu, vajinal doğum yapan epileptik 

gebelerde %11,1, epileptik olmayan gebelerde %9,4 olarak bildirilmiştir. Bu nedenle bu 

annelerin bebeklerinde hemoraji riski nedeni ile K vitamini desteği unutulmamalıdır (Aslan ve 

ark.,2018; Bozdemir ve Peköz,2018). 

Nöbetlerin tetiklenmemesi için epileptik annelerin uyku ve dinlenmeye, beslenmeye yani 

destek sistemlerine daha fazla ihtiyaçları vardır ve yakın takiple kapsamlı bir bakım verilmesi 

gerekmektedir. Annenin bebek bezi ve giysilerin değiştirilmesi gibi işleri yere oturarak yapması 

ve bebeğin banyosunu tek başına yaptırmaması kazaları önleme bağlamında önemlidir (Aslan 

ve ark.,2018; Bozdemir ve Peköz,2018; Özdemirel ve ark.,2015). 
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Astım ve Emzirme 

Gebelik sırasında en sık karşılaşılan solunum sistemi hastalığı %4-8 oranıyla astımdır. Gebelik 

sırasında astım seyrinde olan değişiklikler genellikle doğumdan sonraki üç ayda doğum öncesi 

duruma geri döner. Genel olarak astım ilaçlarının çok küçük miktarları anne sütüne geçer. 

Ancak emzirme sırasında astım ilaçları (prednisone, teofilin, antihistaminikler, inhale 

kortikosteroidler ve beta 2 agonistler) kontrendike değildir. Ayrıca emziren annelerin kullandığı 

astım ilaçlarının bebeğe zararlı etkisi gösterilmemiştir. Bu nedenle emzirme özellikle teşvik 

edilmelidir (T.C. Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi, 2014; Aydın ve ark., 

2020). 

Postpartum dönemde astımlı annenin bakımında şu hususlara dikkat edilmelidir; tedavi 

hastalığın seyrine göre düzenlenmelidir, gerektiğinde steroid kullanılmalıdır, sigara kullanımı 

varsa bırakma konusunda danışmanlık verilmelidir, grip aşısı ve düzenli hasta eğitimi verilmesi 

yanı sıra başta güvenli emzirme pozisyonları olma konusunda destek olunmalıdır (Alqalyoobi 

et al, 2017; Aydın ve ark., 2020). 

2. SONUÇ 

Kronik hastalığı olan anneler, hastalıkları yönetmek için ilaçlar veya bebeklerini emzirmek 

arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır. Annelerin emzirmenin hastalık üzerine etkisi ile 

ilaçların bebek üzerine etkisi ve bebeklerindeki yan etkilerin izlenmesi konusunda eğitime 

ihtiyaçları olacak ve bebeklerin kilo, büyüme ve gelişimin daha yakından izlenmesi 

gerekecektir. Sağlık çalışanları, ilaçların ve anne sütünün farmakokinetiği hakkında en güncel 

bilgileri takip etmeli, ailelere bu dönemde destek olmalıdır.  
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*sorumlu yazar 

İnsan gastrointestinal sistem (GİS) mikrobiyotası üzerine yapılan çalışmalarda, çoğunlukla 

bakteri domainine ait mikroorganizmalar üzerinde durulduğu ve diğer mikrobiyom üyelerinin 

göz ardı edildiği bilinmektedir. GİS mikrobiyotasında önemli bir yere sahip olan arke 

domainine ait mikroorganizmalar, moleküler ve geleneksel yöntemleri ile tespit 

edilmelerindeki zorluk nedeni ile ihmal edilmiştir. Son zamanlarda, GİS'te arkelerin tespit 

edilmesi, onların kökeni ve işlevi hakkında merak uyandırmaktadır. Yaşamın ilk yıllarından 

itibaren GİS mikrobiyota oluşumunun başladığının bilinmesine rağmen arkelerin GİS’e olan 

etkileri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda arkelerin yenidoğan ve 

yetişkin GİS mikrobiyotasında insan sağlığı üzerine rolleri, olası fayda ve zararları güncel 

makaleler doğrultusunda derlenmiştir.  

ANAHTAR KELİMELER: Metanojenik Arke, Bebek, Yenidoğan, Mekonyum 

 

1.GİRİŞ 

Arkelerin tüm insan gastrointestinal sistem (GİS) mikrobiyota bileşimi ve işlevi üzerinde şu 

anda bildiğimizden daha fazla etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir (Koskinen ve ark., 

2017). İnsan bağırsağında başka hiçbir mikroorganizma veya insan hücresi metanogenez için 

arkelerin yerini tutamadığından arkelerin insan sağlığı için kritik bir önemi olduğu 

belirtilmektedir (Togo ve ark., 2019). Metanojenik arkelerin (metanojenlerin) ürettiği metan, 

özellikle kronik kabızlık, kolorektal kanser, irritabl bağırsak sendromu ve obezite gibi 

metabolik hastalıklarla ve gastrointestinal bozukluklarla ilişkilendirilmektedir (Van de Pol ve 

ark., 2017; Liu ve ark., 2019). Diğer bir yandan Baltacı ve ark. (2018) yapmış oldukları 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Pol%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344572
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çalışmada metanojenlerin probiyotik ve antimikrobiyal aktivite gösterdiklerini ifade 

etmişlerdir. İnsan barsak mikrobiyomunun ilk oluşumunun incelendiği bir çalışmada yetişkin 

GİS mikrobiyomundaki arkelerin vajinal ortamda saptanması ile birlikte mekonyum 

örneklerinde de arkelerin tespit edilebilir olduğu, böylelikle arkelerin yenidoğan GİS 

mikrobiyomunun en erken kolonizörleri arasında olduğu vurgulanmıştır (Wampach ve ark. 

2017). Bu kolonizör arkelerin çoğu annenin GİS (rektal ve oral) mikrobiyomundan köken 

aldığından yenidoğanlarda yaşamın başlangıcında da arkelerin mevcut olduğu düşünülmektedir 

(Liu ve ark., 2019). 

2.AMAÇ 

İnsan gastrointestinal sistem (GİS) mikrobiyotası üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla bakteri 

domainine ait mikroorganizmaları içermektedir. Son zamanlarda, gastrointestinal sistemde arke 

domainine ait türlerin tespit edilmesi, onların kökeni ve işlevi hakkında merak uyandırmaktadır. 

Çalışmamızın amacı yenidoğan GİS mikrobiyotasındaki arkelerin incelendiği çalışmaları 

derlemek ve onların yetişkin insan mikrobiyotasına olan etkilerine dikkat çekmektir. 

3.YÖNTEM 

Araştırmamızda ulusal ve uluslararası yayınların taranması Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanı kullanılarak yapılmıştır. Literatür araştırmasında yayın 

yılı sınırlaması yapılmamış olup özellikle güncel makaleler dikkate alınmış ve bulgular 

derlememizde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İnsan Mikrobiyomunda Arkenin Yeri 

Yaklaşık 3,5 milyar yaşında olan en eski organizma türü olduğuna inanılan arkelerin, 

biyokimyasal ve genetik özellikler bakımından ökaryotlara bakterilerden daha çok benzer 

olmakla beraber bazı arke türlerinin insan vücudunda yaşadığı ve birçok hayvan türü ve tek 

hücreli ökaryotlarla ortak ve simbiyotik ilişkileri paylaştığı düşünülmektedir (Kumondorova ve 

İkiz, 2019). Bakteriler, ökaryotlar, virüsler ve arkelerden oluşan insan mikrobiyomunun 

(Pausan ve ark., 2019), insan fizyolojisinin temel işlevlerine katkıda bulunduğu ve insan sağlığı 

ve hastalığının yönetiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Wampach ve ark. 2017).  
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Yetişkin GİS Mikrobiyomu ve Arkeler 

Normal insan bağırsak mikrobiyomunun bireye özgü olduğu ve mikrobiyomun beslenme, erken 

yaşamda mikrobiyota maruziyeti, değişen hijyen durum, kirlilik, sosyoekonomik durum ve 

diğer çevresel faktörler gibi faktörlerden etkilendiği belirtilmiştir (Vemuri ve ark., 2020). 

Arkeler, GİS mikrobiyomunu tipik temsilcileri olduğu ve insan arke komensalinin oldukça 

sınırlı bir enerji metabolizma varlığının onu gastrointestinal mikrobiyomun özel bir üyesi 

yaptığı ifade edilmiştir (Wampach ve ark., 2017).  

Sağlıklı bir bireyin bağırsak mikrobiyotası son derece düşük oksijen seviyeleri içermekle 

beraber mikrobiyotanın %90'ından fazlası zorunlu anaeroblardan oluştuğu belirtilmiştir 

(Chaudhary ve ark., 2018). Başka bir çalışmada arkelerin kolondaki anaerobik 

mikroorganizmaların %10’undan fazlasını temsil ettiği bildirilmiştir (Baltacı ve ark., 2018). 

Metanojenler (veya metanojenik arkeler) insan gastrointestinal sisteminde bulunmakta 

(Chaudhary ve ark., 2018) ve proksimal ile distal kolon arasında mevcut olan toplam bağırsak 

mikroorganizmalarının %0.03-%11’ünü oluşturmaktadır (Vemuri ve ark., 2020). Bu 

anaerobların en yaygın arke cinsleri Methaonbrevibacter ve Methanosphaera'dır. 

Methanobrevibacter smithii'nin insan bağırsağındaki en bol metanojen olduğu (Lurie-

Weinberger ve Gophna, 2015), bolluğunun ise radikal beslenme değişikliklerinden sonra bile 

zamanla sabit kalmasının yanı sıra kalıtsal olduğu da belirtilmiştir (Vemuri ve ark., 2020). 

Bağırsakta bulunan en bol ikinci metanojen, karbon kaynağı olarak tamamen metanole bağımlı 

olduğu ve metan üretimi için metanol ve H₂ kullandığı için oldukça sınırlı bir enerji 

metabolizmasına sahip olan Methanosphaera stadtmanae olduğu belirtilmiştir (Chaudhary ve 

ark., 2018).  

Hoffmann ve ark. (2013) bağırsak mikrobiyomunu incelediği çalışmasında 96 örneğin 30'unda 

Metanobrevibacter, 16’sında Nitrososphaera cinslerine ek olarak Methanosphaera, 

Thermogymomonas, Thermoplasma cinsleriyle birlikte toplam 5 farklı cins tespit edilmiştir. 

Fakat Nitrososphaera'nın insan bağırsağında replike olup olmadığını ya da besinlerde geçici 

olarak var olduğunun ayırt edilmediği belirtilmiştir. Methanobrevibacter ve Nitrososphaera 

arasındaki olası antagonizmden bahsedilmiş fakat temelinin bilinmediği belirtilmiştir. Khelaifia 

ve ark. (2013) yaptıkları araştırmada ise insan sindirim sisteminden kültüre edilen arkelerin 

Methanobrevibacter smithii, Methanobrevibacter oralis, Methanosphaera stadtmanae, 

Methanomassilicoccus luminyensis ve Methanobrevibacter arboriphilicus türleri olduğu 

bildirilmiştir. Günümüze kadar sadece 5 metanojenik (Methanobrevibacter smithii, 

Methanosphaera stadtmanae ve Methanomassiliicoccus luminyensis) ve 2 halofilik arke türü 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
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(Haloferax massiliensis ve Haloferax alexandrinus) insan dışkısından izole edilebilmiştir 

(Baltacı ve ark., 2018). 

Arkelerin İnsan GİS’ine Etkileri 

Arkelerin tüm insan GİS mikrobiyota bileşimi ve fonksiyonu üzerinde şu anda bildiğimizden 

daha fazla etkiye sahip olabildiği düşünülmektedir (Koskinen ve ark., 2017). Arkelerin konak 

ile yaptığı mikrobiyal etkileşimlerin yararlı veya zararlı olabilen fizyolojik ve biyokimyasal 

etkileri olduğu bilinmektedir (Chaudhary ve ark., 2018). Metanojenler tarafından bağırsaktaki 

hidrojen seviyelerinin azaltılmasının sakkarolitik bakteriler tarafından gıda fermantasyonunu 

uyardığı belirtilmiştir (van de Pol ve ark., 2017). Metanojenlerin ürettiği metan, özellikle kronik 

kabızlık, kolorektal kanser, irritabl bağırsak sendromu ve obezite gibi metabolik hastalıklarla 

ve gastrointestinal bozukluklarla ilişkilendirilmiştir (van de Pol ve ark., 2017; Liu ve ark., 

2019). Metanojenler kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini arttıran ve konakçıya önemli bir 

kalori katkısı sağlayan bakterilerle sentrofik etkileşimler yaparak (Lurie-Weinberger ve 

Gophna, 2015), konak metabolizmasını (özellikle enerji homeostazını) etkileyip obeziteye 

neden olduğu belirtilmiştir (Vemuri ve ark., 2020). Mbakwa ve ark. (2015) yapmış oldukları 

çalışmada ise Hollanda’da 6-10 yaş arasındaki 472 çocuk dışkısında arke taraması yapılarak 

çalışma sonunda, obez çocuklarda yüksek oranda M. smithii kolonizasyonunun olduğu tespit 

edilmiş ve dolayısıyla M. smithii ile obezite arasında bir pozitif kolerasyon olduğu anlaşılmıştır. 

Metanın, bağırsak geçişini yavaşlattığı ve kabızlığa yol açtığı gösterilmiştir. İnflamatuar barsak 

hastalığında (İBH), en yaygın görülen metanojenlerin Metanobrevibacter 

smithii ve Methanosphaera stadtmanae olduğu bildirilmiştir (Vemuri ve ark., 2020). 

Metanobrevibacter smithii ve Methanosphaera stadtmanae, doğuştan gelen bağışıklık sistemi 

tarafından özellikle tanınmaktadır ve bu türlerin, enflamatuar yanıtlar da dâhil olmak üzere 

vücuttaki bağışıklık tepkilerine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Methanosphaera 

stadtmanae monosit türevli dendritik hücrelerden bir pro-enflamatuar sitokin salınımı 

indüklediği ve enflamatuar bağırsak hastalığı hastalarında yaygın bulunduğu belirtilmiştir 

(Chaudhary ve ark., 2018). 

Halofilik arkeler tuz oranı yüksek konsantrasyonlarda yaşayan mikroorganizmalardır. Halofilik 

arkelerin insan mikrobiyotasında bulundukları bilinmektedir, ancak patojenitesi ile ilgili 

bilgiler oldukça kısıtlıdır (Baltacı ve ark., 2018). Halofilik arkeler veya halofiller tuzu seven 

mikroorganizmalardır; insan bağırsak ortamı orta derecede tuzludur ve yapılan birkaç 

inflamatuar barsak hastalığı (İBH) çalışması bağırsak mukozal örneklerinden izole edilmiş 

halofilik arkeyi göstermiştir (Oxley ve ark., 2010; Vemuri ve ark., 2020). Nitrosophaera 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Pol%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vemuri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32231141
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cinsinin üyelerinin bağırsak mikrobiyal topluluğunu azotla beslenmesi için amonyağı okside 

edebileceği ve üreyi parçalayabileceği düşünülmüştür (Hoffmann ve ark., 2013). 

İnsan gastrointestinal sistemdeki arke miktarlarının aşırı çoğalması ve kısa zincirli yağ asitleri 

(SCFA)'nin biyofilmlerden uzaklaştırılmasındaki artış, bakterilerin endoparaziter hale 

gelmesini ve bağırsak epitel dokularına girmesini tetikleyerek disbiyozise neden olduğu ve 

bunun da insan bağırsağında inflamatuar süreçlere yol açtığı belirtilmiştir (Matijašić ve ark., 

2020). Bazı araştırmacılar tarafından arkelerin simbiyotik ilişkilerde ökaryotik hücrelerle 

etkileşime girebilmeleri ile patojenik ilişkilerin mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Ancak 

farklı bir grup araştırmacı tarafından patojenlerin enfeksiyon ve büyüme amacıyla besin 

arayışında olduklarını fakat arkelerin hayatta kalmak için yeterli yiyeceğe sahip oldukları için 

parazitleşmeyeceğini ve dolayısıyla patojen olamayacakları bildirilmiştir (Kumondorova ve 

İkiz, 2019). Günümüzde arkelerin doğrudan hastalığa neden olmak yerine, hastalığa neden olan 

bazı bakterilerin büyümesini engelleyen H₂'nı karmaşık mikrobiyal toplulukların bulunduğu 

mikrobiyotadan uzaklaştırarak patojenlerin gelişmesi ve dolayısıyla hastalığa neden olacağı 

düşünülmektedir (Gill ve Brinkman, 2011). Yapılan çalışmalarda diyareye neden olan GİS 

hastalıklarının (Crohn hastalığı, ülseratif kolit vb.) daha düşük metanojenik arke insidansına ve 

daha düşük metan üretimine neden olduğu (Aminov, 2013) ve buna örnek olarak kanser 

hastalarında kemoterapiye bağlı diyare sonucunda faydalı bakteri kaybına paralel olarak 

metanojenik arkelerin azalmasına neden olduğu bulunmuştur (Scanlan ve ark., 2008).  

Metanojen arkelerin barsaktaki metabolik süreçlerde kilit taşı görevi üstlendikleri hipotezi 

bulunmaktadır. Metanojen arkelerin probiyotik olarak arkeobiyotik ürettikleri ve 

antimikrobiyal aktivite gösterdikleri düşünülmektedir (Baltacı ve ark., 2018). 

Methanomassiliicoccales takımının, bağırsak mikrobiyotasının diyet kaynaklı 

metabolizmasının bir son ürünü olduğuna inanılan bağırsak mikropları tarafından sentezlenen 

zararlı bir molekül olan trimetilamini metana çevirme özelliğine sahip olduğu ve bu sayede 

arkebiyotik olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Fadhlaoui ve ark., 2020). Ek olarak, bazı 

halofilik arkelerin lipit yapılarının safra tuzlarına, mide ve barsak sıvılarına dayanıklı olmaları, 

güçlü bağışık cevap oluşturabilmeleri ve güvenli olma özellikleri sayesinde, yeni nesil adjuvan 

olarak aşılarda kullanılabileceği bildirilmiştir (Baltacı ve ark., 2018). İnsan bağırsağında başka 

hiçbir mikroorganizma veya insan hücresi metanogenez için arkelerin yerini tutamadığı için 

arkelerin insan sağlığı için kritik bir önemi olduğu belirtilmiştir (Togo ve ark., 2019).  
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Yenidoğan GİS Mikrobiyomunda Arkeler 

Mekonyum, bağırsak mikrobiyomunun embriyonik formu olarak, yenidoğanların uzun süreli 

sağlığı için büyük önem taşıdığı belirtilmiştir (Liu ve ark., 2019). Arkelerin insan 

mikrobiyotasının temel bileşenleri olduğu, yaşamın ilk yılında bebekleri kolonize ettiği 

belirtilmiştir (Matijašić ve ark., 2020). Benzer olarak Wampach ve ark. (2017), kantitatif gerçek 

zamanlı PCR tahlilinden elde ettiği sonuçlara göre, bakterilerin yanı sıra arkelerin de 

mekonyum örneklerinde tespit edilebilir olduğunu ve bu nedenle yenidoğan GİS 

mikrobiyomunun en erken kolonizörleri arasında olduğunu göstermişlerdir. Aynı çalışmada 

16S rRNA gen amplikon sekanslaması kullanılarak tespit edilen tek metanojenik arke, 1. günde 

vajinal yoldan doğan bebekte özel olarak Methanosphaera spp. tespit edilmiştir. Sezaryen ile 

doğan bebeklerde 1. günde toplanan örneklerde arke varlığının da tespit edilmesi arke 

kolonizasyonunun fekal-oral, oral-oral veya cilt teması gibi vajinal iletimin yanı sıra iletimin 

büyük olasılıkla perinatal yoldan meydana geldiğini varsayılmıştır. Aynı çalışmada genel 

olarak, arkeler vajinal yoldan doğan bebeklerde sezaryen ile doğan bebeklere göre qPCR ile 

daha sık saptanmıştır (Wampach ve ark. 2017). 

Liu ve ark. (2019) mekonyum örnekleri üzerine yaptığı çalışmada operasyonel taksonomik 

birim (OTU) analizi ile Methanobrevibacter oralis ve Methanosphaera stadtmanae arkeleri 

tespit edilmiştir. Saptanan arkelerin çoğunun kaynağı annelerin rektal ve oral örnekleri olduğu 

ve yenidoğanlarda yaşamın başlangıcında da arkenin mevcut olduğunu dolayısıyla fetal 

bağırsak mikrobiyotasının en olası kaynağının maternal gastrointestinal sistem olduğu 

düşünülmektedir. Çok nadir de olsa fetal gebelik sisteminde metanojenler var olduğu 

bildirmiştir (Liu ve ark., 2019). M. smithii'nin yenidoğan midesini kalıcı şekilde kolonize 

etmesi, arkelerin erken bağırsak kolonizasyonunu düşündürmüştür (Togo ve ark., 2019). Togo 

ve ark. (2019) yaptıkları çalışmada metanojenik arkenin kolostrum ve anne sütünde canlı olarak 

bulunduğunu göstermişlerdir. Bu bağlamda, emzirmenin erken başlatılması, arkeler için önemli 

bir rol olduğu belirtilmiştir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüze kadar arke türlerinin tespiti, tanımlanması ve izole etmenin güçlüğü; insan GİS 

mikrobiyotasındaki miktar azlığı ve yeterli önemin verilmemesi nedeniyle arkeler hakkında 

bilinenler kısıtlıdır. Son yıllarda moleküler ve gelişmiş kültür tekniklerinin uygulanması ile 

arkelerin insan sağlığı ve hastalıklarına katkısına yönelik ilgi artmıştır. Şu anda, insan GİS 
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hastalıkları ile arkeler arasındaki ilişki üzerine çalışmalar sınırlıdır ve insan sağlığındaki rolünü 

açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.  

Bazı hastalıkların ilerlemesinde metanojenlerin önemli bir rolü olabilir. Son yıllarda yapılan 

çeşitli çalışmalarda, doğrudan veya dolaylı olarak arkelerin ve bazı metabolik hastalıklar 

arasında bir korelasyon olduğu gösterilmiştir. Buna karşılık bazı arke türlerinin insan 

gastrointestinal sisteminde probiyotik veya arkebiyotik olarak kullanılarak bağırsak 

mikrobiyomuna katkı sağlayabileceği belirtilmiştir. Diğer yandan ise kolostrum ve anne 

sütünde canlı olarak tespit edilen arkenin yenidoğan GİS mikrobiyomuna katkı sağlayacağı göz 

önünde bulundurularak erken emzirmeye ve emzirmenin sürdürülmesine teşvik edilmelidir. 

Arkelerin kaynağını nereden aldığı kesin olarak bilinmese de GİS mikrobiyomunun doğal bir 

üyesi olduğu kanıtlanmıştır. Arkelerin önce yenidoğan ve sonrasında yetişkin GİS 

mikrobiyomundaki esas rolünü anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Arkelerin 

insan GİS mikrobiyomuna olan olası zararları ve yararlarının bilinmesi, arkelerin önleyici ya 

da koruyucu tedavilerde kullanılmasına ışık tutabilir. Gelecekteki çalışmalar ile yenidoğan ve 

yetişkin GİS mikrobiyomundaki arkelerin kompozisyon ve fonksiyonlarının belirlenmesi insan 

sağlığına olumlu ya da olumsuz etkilerinin keşfedilmesini sağlayabilir. 
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ULUSLARARASI “EBELİK” DERGİLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF INTERNATIONAL "MIDWIFERY" JOURNALS 

 

Hatice ACAR BEKTAŞ1, Gizem ÇITAK 1, 
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Giriş: Bibliyometrik çalışmalar, belirli bir alandaki literatürün özelliklerinin incelenmesiyle 

alandaki eğilimlerin belirlenmesine fırsat yaratmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Uluslararası 

“ebelik” dergilerine ait metriklerin ve bu dergilerde yayınlanan dokümanların daha görsel 

olarak değerlendirilmesi ve sunulması amacıyla yürütüldü. Yöntem: Bibliyometrik bir veri 

tabanı olan Scopus’da, adında ebelik olana dergilere, “midwi*” anahtar kelimesiyle yapılan 

taramayla ulaşıldı. 2010-2020 yılları arasında yayınlanmış dokümanlar ve en çok yayın yapılan 

ilk 10 dergiye ait metrikler değerlendirmeye alındı. Görselleştirme için Scopus veritabanı ve 

VOSwiever, tablolar MS Excel programı ile yapıldı. Bulgular: 2010-2020 arasında, adında 

ebelik olan 51 dergide 10.001 doküman yayınlandığı tespit edildi. 2020 yılında toplam 755 

doküman yayınlandığı belirlendi. En çok yayın yapılan dergi “Midwifery”idi. En çok yayın 

yapılan ilk 10 dergi içinde en yüksek etki faktörü, SJR değeri ve en çok atıf alma durumu 

“Midwifery”’e aitti. Aynı dergide 2020 yılında yayınlanan dokümanların yarısının atıf almadığı 

belirlendi. İlgili dergilerde en çok yayın yapan yazar Bond S (n=72), en çok yayın yapan 

(n=324) ve çalışmalara en çok fon sağlayan (n=98) kurum “Isfahan University of Medical 

Sciences”, en çok yayın yapan ülke Birleşik Krallık (2849)’tı. Türkiye 40 yayın ile 19. sırada 

yer aldı. Dokümanların %68’i makale, konu alanlarının %55,3’ü hemşirelikti. Sonuç: Analize 

dahil edilen makalelerin neredeyse beşte biri Midwifery dergisinde geri kalanı elli dergide 

yayınlamıştı. İlgili makalelerin hemen hemen yarısı 2013-2016 yılları arasında yayınlanmıştı. 

Ebelik dergilerinin etki faktörleri, SJR, SNIP değerlerinin oldukça düşük, atıf almama 

oranlarının ise yüksek olduğu belirlendi. İlgili dergilerde Türkiye adresli yayın sayısının çok 

düşük olduğu fark edildi. Öneriler: Araştırmacıların, metrikleri yüksek dergilerde yayın yapma 

eğilimlerinin olması beklendik bir durumdur. Mesleki alanlara uygun dergilerde yayın 

yapılması, ilgili alanın bilgi dağarcığının artması ve paylaşılması adına önemlidir ve 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Ebelik, Bibliyometrik Analiz, Etki Faktörü 
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1. GİRİŞ 

Bibliyometrik çalışmalar, belirli bir alandaki literatürün özelliklerinin incelenmesiyle alandaki 

eğilimlerin belirlenmesine fırsat yaratmaktadır. Bilimsel yayınların, alanlarındaki etkinliği 

bibliyometrik göstergelerle ortaya konulabilmektedir. Kaynakların yayın sayıları, yıllara göre 

bunların dağılımı, Etki Faktörü, SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per 

Paper (SNIP) değerleri, konu dağılımı, kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı, yazarların yayın 

sayısı ve atıf alma durumları gibi birçok faktör bibliyometrik analize dahil edilebilmektedir 

(Falagas et al., 2008; Garfield, 2006; Glänzel & Moed, 2002; Vanclay, 2012) . 

2. AMAÇ 

Bu çalışma, Uluslararası “ebelik” dergilerine ait metriklerin ve bu dergilerde yayınlanan 

dokümanların daha görsel olarak değerlendirilmesi ve sunulması amacıyla yürütüldü.  

3. YÖNTEM 

Bibliyometrik bir veri tabanı olan Scopus’da, adında ebelik olana kaynaklara, “midwi*” anahtar 

kelimesiyle yapılan taramayla ulaşıldı. 2010-2020 yılları arasında yayınlanmış dokümanlar ve 

en çok yayın yapılan ilk 10 dergiye ait metrikler değerlendirmeye alındı. Görselleştirme için 

Scopus veritabanı ve VOSwiever, tablolar MS Excel programı ile yapıldı. 

4. BULGULAR 

2010-2020 arasında, adında ebelik olan 51 kaynakta 10.001 doküman yayınlandığı tespit edildi 

(Tablo 1). 

Tablo 1: Anahtar kelimeler ve arama satırı (10.001 dokümana ulaşıldı) 

SRCTITLE (“midwife*”) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO 

(PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) 

OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO 

(PUBYEAR, 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012) 

OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2010) 
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Yayın sayıları yıllara göre incelendiğinde en çok yayının 2015 yılında yapıldığı, 2020 yılında 

toplam 755 doküman yayınlandığı belirlendi (Grafik 1). 

Grafik 1: Yıllara göre doküman sayıları 

 

Yapılan taramada, adında “midwife* olan 51 kaynaktan-dergiden, en çok yayın yapılan 10 

tanesinin metrikleri incelendi. 2010-2020 yılları arasında 1943 yayın yapmış olan Midwifery 

dergisi liste başında yer aldı. Dergilerin listesi Tablo 2 ve Grafik 2’ de verilmiştir. Aynı dergi 

en yüksek etki faktörü, SJR değeri, SNIP değeri ve en çok atıf alma oranına sahipti. Diğer 

dergilerin durumları da ilgili grafiklerden incelenebilir (Sıra ile Grafik 3-4-5-6).  

Tablo 2: En çok yayın yapılan ilk 10 kaynak-dergi 

1  Midwifery 1,943 

2  British Journal Of Midwifery 1,749 

3  Practising Midwife 1,471 

4  Journal Of Midwifery and Women’s Health 1,173 

5  Australian Nursing Midwifery Journal 1,098 

6  Midwives 831 

7  Midwifery Today with International Midwife 713 

8  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 658 

9  Africa Journal of Nursing and Midwifery 330 

10  International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 195 
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Grafik 2: En çok yayın yapılan ilk 10 kaynak-dergi 

 

Grafik 3: En çok yayın sayısına sahip olan dergilerin Etki Faktörleri (EF) 

 

Grafik 4: En çok yayın sayısına sahip olan dergilerin SJR değerleri
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Grafik 5: En çok yayın sayısına sahip olan dergilerin SNIP değerleri 

 

Grafik 6: En çok yayın sayısına sahip olan dergilerin atıf alma durumları 

 

 

2010-2020 yılları arasında ilgili dergilerin atıf almama durumları incelendiğinde, International 

Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Iranion Journal of Nursing and 

Midwifery Research ve Midwifery dergileri göze çarpmaktadır. Bu dergilerde yayınlanan 

dokümanların hemen hemen hepsinin atıf aldığı söylenebilir. Bu durum son birkaç yıl için 

geçerli değildir. Bu zaman diliminde atıf almama oranlarının tüm dergiler için benzer olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Yayınların değer görmesi, fark edilmesi atıf alması için gerekli olan 

zaman bu konuda etkili olmuş olabilir (Grafik 7).  
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Grafik 7: En çok yayın sayısına sahip olan dergilerin atıf almama durumları 

 

İlgili dergilerde en çok yayın yapan yazar Bond S (n=72) (Grafik 8), en çok yayın yapan 

(n=324) ve çalışmalara en çok fon sağlayan (n=98) kurum “Isfahan University of Medical 

Sciences” olduğu belirlendi (Grafik 9),  

Grafik 8: İlgili dergilerde en çok yayın sayısına sahip yazarlar 

 

Grafik 9: İlgili dergilerde en çok yayın sayısına sahip kurumlar 

 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60020609&origin=resultsAnalyzer&zone=affiliationName
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60020609&origin=resultsAnalyzer&zone=affiliationName
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İlgili dergilerde en çok yayın sayısın sahip ilk üç ülke sıra ile Birleşik Krallık, America ve 

İran’dı. Grafikte de fark edileceği üzere Türkiye bu listede 19. sırada yer almaktaydı (Grafik 

10). 

Grafik 10: İlgili dergilerde en çok yayın sayısına sahip ülkeler 

 

İlgili dergilerde yayınlanan dökümanlarda en çok kullanılan anahtar kelimeler Şekil 1’de yer 

almaktadır. VOSviewer ile elde edilen görüntüde, dairelerin büyüklüğü anahtar kelimelerin 

kullanım sıklığı ile doğru orantılı olarak yorumlanmaktadır. Öne çıkan anahtar kelimeler, 

midwifery, pregnancy, Iran, Education, breast feeding, nursing olarak değerlendirilebilir.  

Şekil 1: İlgili dergilerde yayınlanan dökümanlarda kullanılan anahtar kelimeler 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Analize dahil edilen makalelerin neredeyse beşte biri Midwifery dergisinde geri kalanı 

elli dergide yayınlamıştı. 

• İlgili dökümanların hemen hemen yarısı 2013-2016 yılları arasında yayınlanmıştı.  

• Ebelik dergilerinin Etki Faktörleri, SJR, SNIP değerlerinin oldukça düşük, atıf almama 

oranlarının ise yüksek olduğu belirlendi.  

• İlgili dergilerde Türkiye adresli yayın sayısının çok düşük olduğu fark edildi. 

• Araştırmacıların, metrikleri yüksek dergilerde yayın yapma eğilimlerinin olması 

beklendik bir durumdur.  

• Mesleki alanlara uygun dergilerde yayın yapılması, ilgili alanın bilgi dağarcığının 

artması ve paylaşılması adına önemlidir ve önerilmektedir.  
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Doğum genellikle mutluluk, sevinç gibi olumlu duyguları çağrıştıran olumlu bir deneyim olarak 

algılanmakla birlikte zor ve stresli bir zamandır. Olumlu bir doğum deneyimi, anne rolüne 

uyumu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu dönem sosyal desteğe en çok ihtiyaç duyulan 

dönemlerden biridir. Sosyal destek yetersiz olduğunda annenin ruh sağlığı ve bebekleriyle 

bağlanmaları olumsuz etkilemektedir. Bu araştırma, doğum algısı ve sosyal destek arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. 315 kadın 

araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Kadınların yaş ortalaması 23,61±2,74’tür. Araştırma 

kapsamına alınan kadınların %20’sinin doğum algısının olumsuz olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların %83,5’i eş ilişkisinin iyi olarak değerlendirdiği saptanmıştır. Genel doğum 

değerlendirmesi olumsuz, eğitim düzeyi yüksek, algılanan eş ilişkisi iyi olmayan, doğuma 

hazırlık eğitimi almamış, doğum şekli acil sezaryen olan, doğum süresince yeterince 

desteklenmediğini belirten ve ilk 1 saatte emziremeyen kadınların algılanan sosyal destek 

düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yetersiz olduğu görülmüştür (p<0,05). 

Genel doğum değerlendirmesi olumsuz olan ve sosyal destek eksikliği açısından riskli olan 

kadınlar, ruh sağlığı açısından risk taşıdığından postpartum daha yakından izlenmesi, 

desteklenmesi ve gerektiğinde sevk edilmesi tavsiye edilmektedir.  

ANAHTAR KELİMELER: Doğum, Doğum algısı, Algılanan sosyal destek 

 

1.GİRİŞ  

Doğum genellikle mutluluk, sevinç gibi olumlu duyguları çağrıştıran olumlu bir deneyim olarak 

algılanmakla birlikte zor ve stresli bir zamandır. Olumlu bir doğum deneyimi, annenin kişisel 

olarak güçlenmesini, kendisini gerçekleştirmesini ve bebeğiyle bağlanmasının artmasını 

sağlayacağından, anne rolüne uyumu kolaylaştırmaktadır. Doğum esnasında yaşanılan stres, 
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korku, yalnız kalma, kontrol kaybı hissi, yaşanan komplikasyonlar gibi birçok etken doğumu 

stresli ve hatta travmatik hale getirebilir (Ayers 2017; Weeks 2017).  

Zor ve stresli bir doğum, ebeveynlerin önceden var olan psikolojik kırılganlıklarını 

tetikleyebilir ve güvensiz ebeveyn-çocuk bağlanması gibi olumsuz doğum sonrası sonuçlara 

neden olabilir. Doğum sonrası annenin yaşadığı ruh sağlığı sorunları, bebekleriyle duygusal 

bağlanmaları başta olmak üzere, aile ilişkileri zarar görebilir, uzun vadede bu annelerin 

çocuklarında, duygusal, bilişsel ve davranışsal sorunlara yol açabilir (Fallon ve ark. 2016; 

Ayers ve ark. 2017, Meltzer-Brody ve ark., 2017; Saxby ve ark. 2018,). Gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönemde hem biyolojik hem de psikososyal risk faktörleri, bireylerin yaşamlarını 

derinden etkilemektedir (Saxby 2018). Doğum sonrası dönemde annelerin ruh sağlığı hakkında 

farkındalık kazanılması, gelişebilecek psikiyatrik hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde erken 

müdahale edilebilmesi açısından, doğum deneyiminin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 

Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanılan hormonal değişimler ile ruh sağlığı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, perinatal duygu durum değişikliklerinde hem 

biyolojik hem de psikososyal risk faktörlerinin sorumlu olduğu bildirilmektedir (Saxby 2018). 

Doğum sonrası dönem sosyal desteğe en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden biridir. Postpartum 

dönemde sosyal destek psikolojik sağlığın korunmasında olumlu rol oynar (Yeşilçınar ve ark. 

2017).  

Doğum sonu dönemde sosyal desteğin psikolojik dengeyi yeniden kurmada önemi büyüktür 

(Güleç ve ark., 2014; İşbir ve İnci, 2014). Yeterli sosyal destek annelik rolüne uyumu olumlu 

yönde etkilerken, aynı zamanda annelerin stres düzeyini azaltmakta, bebeğe olan duyarlılığı 

artırmakta ve annenin yakınları ile ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Destek eksikliği ise bu 

deneyimi olumsuz etkilemektedir. Sosyal destek, annenin fiziksel ve ruh sağlığının korunması, 

kendine olan güven duygusunun artması ve yenidoğanın sağlığının korunması açısından da 

önemlidir (Yağmur ve Ulukoca 2010, Mermer ve ark. 2010). Doğum sonu erken dönemde 

annenin sosyal desteği yetersiz olduğunda ruh sağlığı kötüleşmekte, anne-bebek bağlanması 

olumsuz etkilemekte, yaşanan psikolojik sorunlar nedeniyle ilerleyen dönemde anksiyete ve 

depresif bozuklukların gelişimi de tetiklenmektedir (Stadlmayr ve ark., 2007; Ayers 2017; 

Meltzer-Brody ve ark., 2017, Dennis ve ark., 2018).  

2. AMAÇ  

Bu araştırma, postpartum dönemde doğum algısı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin 

incelenmesi ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 



109 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

3. YÖNTEM 

Bu araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Türkiye’nin en kalabalık ve heterojen şehri olan 

İstanbul’da doğum sayısının en yüksek olan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde, 

Temmuz 2019-Aralık 2019 tarihleri yürütülmüştür. 

Olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen, 18 yaş üstü ve 40 yaş altı, 

araştırmaya katılmayı kabul eden, eşiyle birlikte yaşayan, Türkçe konuşup anlayabilen, gebeliği 

en az 37 hafta süren, primipar, doğumda annede ve bebekte herhangi bir komplikasyon 

gelişmeyen ve anket sorularının tamamını yanıtlayan kadınlar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Araştırma süresince toplam 350 kadına anket uygulanmış, ancak tüm soruları tam olarak 

yanıtlayan 315 kadın araştırma kapsamına alınmıştır.  

Doğumdan bir hafta sonra kontrole gelen kadınlar araştırmaya davet edilmiştir.  Araştırmaya 

alınma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlarla bire bir yüz yüze 

görüşülerek formlar doldurulmuştur. Olası biası önlemek için görüşmeci, doğum süresince hiç 

karşılaşmadığı, doğumdan sonra tanıştığı araştırmacı tarafından veriler toplanmıştır. Veriler, 

tanıtıcı bilgi formu ve sosyal destek ölçeği ile elde edilmiştir.  

Bilgi Formu; Araştırmacının literatür incelemesi sonucunda oluşturulmuştur. Form, 

katılımcıların sosyodemografik özelliklerini (yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir 

durumu), gebelik (gebelik sayısı, önceki gebelik öyküsü), doğum (şekli, uygulanan girişimler, 

sağlık personelinin yaklaşımı vb.) ve yenidoğana ilişkin özellikleri içeren sorulardan 

oluşmaktadır.  

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ): Zimet ve arkadaşları (1988) 

tarafından geliştirilen ölçeğin, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Eker ve Arkar (1995) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek, üç farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin yeterliliğini öznel 

olarak değerlendirmekte ve toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her biri dört maddeden oluşan 

desteğin kaynağına ilişkin üç grubu içerir. Her biri dört maddeden oluşan desteğin kaynağına 

ilişkin üç grup vardır: Aile (3, 4, 8, 11. maddeler), arkadaşlar (6, 7, 9, 12. maddeler) ve özel bir 

insandır (1, 2, 5, 10. maddeler). Ölçek, yedili Likert tipinde olup, ‘tamamen katılıyorum’ (7 

puan), ‘çoğunlukla katılıyorum’ (6 puan), ‘katılıyorum’ (5 puan), ‘kararsızım’ (4 puan), 

‘katılmıyorum’ (3 puan), ‘çoğunlukla katılmıyorum’ (2 puan) ve ‘hiç katılmıyorum’ (1 puan) 

seçeneklerinden oluşmaktadır. Her alt ölçekteki dört maddenin puanlarının toplanması ile alt 

ölçek puanı ve bütün alt ölçek puanlarının toplanması ile de ölçeğin toplam puanı elde 

edilmektedir. Alt ölçeklerden alınabilecek en düşük puan 4, en yüksek puan 28’dir. Ölçeğin 
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tamamından alınabilecek en düşük puan 12, en yüksek puan 84’tür. Elde edilen puanın yüksek 

olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir (Eker ve Arkar 1995).  

Araştırmanın etik yönü: Araştırmaya başlamadan önce Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Etik Kurulundan onay alınmıştır (10.09.2018-179). Araştırma süresince Helsinki 

Deklarasyonunda belirtilen etik gereklilikler yerine getirilmiştir. Araştırmaya alma ölçütlerini 

karşılayan kadınlara araştırmanın amacı, yöntemi ve katkıları açıklanarak sözel onamları 

alınmış ve araştırmadan istedikleri zaman ayrılabilecekleri ifade edilmiştir. 

İstatistiksel analiz: Verilerin istatistiksel analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Çalışmada 

yer alan kadınların bireysel özelliklerinin normal dağılım gösterip göstermediği 

değerlendirilerek, Ort.±SS., sayı ve yüzde dağılımları verilmiştir. İstatistiksel test olarak 

Student’s t-test ve korelasyon analizi yapılmıştır.  

4. BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan annelerin yaş ortalamasının 23,61±2,74 (18-31) olduğu belirlendi. 

Kadınların evlilik süresi otalaması 2,53 ±1,32 (1-8) yıl olduğu, tüm kadınların birinci evlilikleri 

olduğu ve %69,5’inin çekirdek ailede yaşadığı saptandı. Annelerin özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo-1: Katılımcıların özellikleri (n= 315) 

Özellik % n 

Eğitim Durumu 8 yıl ve daha az 90,2 284 

9 yıl ve daha çok 9,8 31 

Düzenli bir işte çalışma Çalışıyor 1,9 6 

Çalışmıyor 98,1 309 

Ekonomik durum Geliri giderinden az 12,4 39 

Geliri giderini karşılıyor 87,6 276 

Algılanan eş ilişkisi İyi 83,2 262 

Orta 16,8 53 

Doğuma hazırlık eğitimi 

 

Yok  85,1 268 

Var  14,4 47 

Doğum nasıldı? Olumlu 80 252 

Olumsuz 20 63 
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Kadınların tamamı primipardır, gebeliklerin tümü doğal gebeliktir. Kadınlar 38,21±0,78 

(min:37-max:41) haftada doğum yapmıştır ve travay süresi 10,52±4,13 (min:4-max:24) saattir. 

Bebeklerin 1. dk. Apgar Score 7,49±1,11, 5. Dk. 8,45±1,25 tir. Doğum sonrası ilk TTT süresi 

19,32±4,00 dakikadır. Araştırma kapsamına alınan kadınların sosyal destek puan ortalaması 

69,30±11,84 olduğu belirlenmiştir. 

Tablo-2: Kadınların özellikleri ile ÇBASDÖ puanlarının karşılaştırılması (n= 315) 

 Özellik % n ÇBASDÖ p 

Mean±SD 

Eğitim 8 yıl ve daha az 90,2 284 70,25±10,72 0,024* 

9 yıl ve daha çok 9,8 31 65,58±12,70 

Ekonomik durum Geliri giderinden az 12,4 39 73,23±8,59 0,013* 

Geliri giderini karşılıyor 87,6 276 69,31±11,23 

Algılanan eş ilişkisi İyi 83,2 263 70,34±11,55 0,009* 

Orta 16,8 53 67,09±7,20 

Doğuma hazırlık eğitimi  Yok  85,1 268 69,25±11,12 0,026* 

Var  14,9 47 72,87±9,85 

Genel doğum 

değerlendirmesi 

Olumlu 80 252 71,99±10,42 0,000* 

Olumsuz 20 63 61,00±8,68 

Gebelikte sağlık sorunu Yok 77,8 245 69,57±11,08 0,507* 

Var 22,2 70 70,55±10,77 

Doğum şekli Normal doğum 89,5 282 72,26±8,78 0,000* 

Acil cs 10,5 33 48,72±3,54 

Doğumda yeterli destek  Evet  78,1 246 73,27±9,51 0,000* 

Hayır  21,9 69 57,40±5,83 

İlk bir saatte emzirme Evet  89,8 283 72,18±8,87 0,000* 

Hayır  10,2 32 48,71±2,45 

*Student’s t test 

Araştırma kapsamına alınan kadınların evlilik süresi arttıkça algılanan sosyal desteğin arttığı 

(p=0,035, r=0,11) ve anne yaşı arttıkça sosyal desteğin azaldığı (p=0,003, r=-0,157) 

saptanmıştır. 

5. TARTIŞMA 

Bu araştırmada kadınların çoğunluğunun genç olması (23,61±2,74), eğitim yılının büyük 

çoğunluğunun 8 yıl ve daha az olması (%90,2) (Aktaş ve Pasinlioğlu, 2017; Demiröz ve Taştan, 

2018; Dayan, 2019), büyük çoğunluğunun çalışmaması (%98,1) (Arslantaş ve ark., 2009; Aktaş 

ve Pasinlioğlu, 2017; Demiröz ve Taştan, 2018; Dayan, 2019;) ve çoğunluğunun çekirdek 
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aileye sahip olması (%69,5) (Aksakallı ve ark., 2012; Aktaş ve Pasinlioğlu, 2017; Dayan, 2019) 

doğum sonu dönemde ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla benzer olduğu görülmüştür. 

Ülkemizde doğum sonu dönemde sosyal desteğin incelendiği diğer araştırmalarda sosyal destek 

puan ortalaması; Ege ve ark., (2008) 60,00±18,0, Timur ve Şahin (2010) 64,25±16,69, Mermer 

ve ark., (2010), 65,75±14,06, Yağmur ve Ulukoca (2010) 64,49±15,2 olarak bildirmektedir. 

Bizim çalışma bulgularımızda sosyal destek puan ortalamasının (69,30±11,84) benzer olduğu 

görüldü.  

Bu çalışmada her beş kadından birisinin genel doğum değerlendirmesinin olumsuz olduğu ve 

genel doğum değerlendirmesi olumsuz olan kadınların, algılanan sosyal destek düzeyinin de 

düşük olduğu saptandı. Sosyal destek annenin anksiyetesinin azaltılmasında çok önemlidir. 

Çünkü pek çok annenin doğum deneyimleri ve duyguları hakkında konuşmaya ihtiyacı vardır. 

Doğum esnasında sağlanan destek algılanan kontrolü artırır, kadının anksiyetesini azaltır. 

Doğum sonrası dönemde ise sosyal desteğin yeterli olması anneyi pek çok yönden olumlu 

yönde etkiler (Ford ve Ayers, 2009; Jordan ve Minikel 2019). Ülkemizde yapılan bir 

araştırmada postpartum kadınların %41,7’sinin destek almadığı, %33,1’inin destek aldığı, 

%25,2’sinin de çok fazla destek aldığı saptanmıştır (Türkoğlu ve ar. 2014). Bir diğer 

araştırmada da postpartum dönemde kadınların önemli düzeyde desteğe ihtiyaç hissettikleri, 

ancak bu ihtiyaca yönelik alınan desteğin yeterli olmadığı bildirilmektedir (Aksakallı ve ark. 

2012). Doğum sırasında ve sonrasında sağlanan yeterli destek, kadınların doğum deneyimi 

algısını daha olumlu hale getirebilmektedir (Ayers ve Ford 2012, Güdücü ve ark. 2013).  

Bu araştırmaya katılan her beş anneden birinin genel doğum değerlendirmesinin olumsuz 

olduğu ve doğumda yeterince desteklendiğini hissetmediği saptanmıştır. Arkadaş, aile, diğer 

özel bir insan ve çevreden algılanan sosyal desteğin doğum deneyimini olumlu yönde etkilediği 

bildirilmektedir (Timur ve Hotun Şahin, 2010). Destekleyici ve güven verici bir çevre oluşursa 

anneler duygularını paylaşmak konusunda daha istekli olurlar (Tharpe ve ark., 2017). Doğum 

kadınların yaşamlarındaki en önemli deneyimlerinden biridir ve doğum sonrası dönem 

psikolojik sağlık açısından en kırılgan dönemlerden biridir. Doğum sonrası dönemde ortaya 

çıkan psikiyatrik sorunlar anne, bebek ve ailesini olumsuz etkilemekte olup, her 5 kadından 

1’ini etkilemesi ve bu hastalıklara sahip her 10 kadından 7’sinin tedavi alamaması yönüyle 

önemli bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir (Kendall-Tackett, 2015; Stramrood ve 

Slade 2017). Bu nedenle doğum sonrası dönemde psikolojik sorunların erken dönemde fark 

edilmesi anne ve bebeğinin hem içinde bulundukları dönem hem de gelecek yaşamlarına olan 

yansımaları nedeniyle oldukça önemlidir.  
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Ruh sağlığının korunmasında ayrıca bağlanmanın temel bir rolü vardır. Bağlanma açısından 

doğum sonrası ilk 1 saat son derece önemlidir. Postpartum dönemde kadınların yetersiz sosyal 

destek algısının düşük maternal bağlanma için risk faktörü olabileceği bildirilmektedir (Nieto 

ve ark. 2017; Nakano ve ark. 2019; Hare ve ark. 2021). Literatüre benzer şekilde nitekim bu 

araştırmada da doğum sonrası ilk bir saat içerisinde emziremeyen annelerin algılanan sosyal 

destek düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.  

Sosyal destek, bireyin sağlığını doğrudan olumlu olarak etkilemekte ve stres oluşturacak yaşam 

olaylarının zararlı etkilerini azaltarak ruh sağlığını korumaktadır (Güleç ve ark., 2014). Gebelik, 

doğum ve doğum sonu dönemde yeterli sosyal destek sağlanması, yeni aile dinamikleri ve 

annelik rolüne uyumun başarılı olabilmesinin yanı sıra annenin ve bebeğinin ruh sağlığının 

korunmasında önemlidir.   

6. SONUÇ 

Eğitim düzeyi yüksek olan, genel doğum değerlendirmesi olumsuz olan, algılanan eş desteği 

iyi olmayan, doğuma hazırlık eğitimi almayan, acil C/S olan, doğumda yeterince 

desteklenmediğini hisseden, ilk bir saatte bebeğini emziremeyen kadınların algılanan sosyal 

destek düzeylerinin daha düşük olduğu saptandı. Gebelik döneminde verilecek doğuma hazırlık 

eğitimleriyle, kadınlar karşılaşabilecekleri doğum komplikasyonları hakkında bilgilendirilerek, 

sezaryen ameliyatı olduklarında bu durumu normalize etmeleri desteklenebilir. Travay 

süresince mümkün olduğunda birebir destek sunulmalı ve doğum sonrasında ilk bir saat 

içerisinde emzirme desteklenmelidir. Doğum sonrası dönemde kadınlar ev ziyaretleri ve diğer 

izlemlerle desteklenmelidir. Sosyal destek eksikliği doğum sonrası dönemde kadınların 

psikolojik iyilikleri açısından kırılganlığı artıran bir neden olduğundan, doğum sonrası 

dönemde yakından izlenmelidir. Risk grubunda yer alan kadınlara ev ziyaretler yapılarak daha 

sık izlenmeli, gerektiğinde profesyonel destek almaları sağlanmalıdır. 
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK 

BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF MIDWIFERY STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDES 

TOWARD CHILD NEGLECT AND ABUSE 
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Giriş ve Amaç: Çocuk ihmali ve istismarı Türkiye’de ve dünyada önemli sorunlardan birisidir. 

Ebelerin, ihmal ve istismarın önlenmesinde ve tanınmasında önemli rolü vardır. Bu çalışmanın 

amacı ebelik bölümü öğrencilerinin çocuk ihmali ve istismarı konusundaki bilgi ve 

farkındalıklarını belirlemektir. Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 

267’sine ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında, literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacılar 

tarafından oluşturulan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin de yer aldığı 53 soruluk bir anket 

kullanılmıştır. Veriler SPSS for Windows 21.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi kullanılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 20,65±1,83’tür. 

Öğrencilerin %84,4’ü ihmal ve istismara maruz kalmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %51,8’i 

öğrenimleri sırasında çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim almıştır. Ebelik 

öğrencilerinin %59,2’si bu konudaki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmiştir. %48,7’si 

imkân verilmesi halinde çocuk ihmali ve istismarı konusunda eğitim almak istediklerini 

belirtmiştir. Öğrencilerin %83,6’sı ebelerin çocuk ihmal ve istismarı konusunda rolü olduğunu 

düşünmektedir. Sonuç ̧ ve Öneriler: Bulgularımız öğrencilerin bilgi ve farkındalığının 

geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin mevcut bilgileri orta düzeydedir. Bu 

nedenle mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası dönemlerde bu konuya yönelik eğitimler 

planlanmalıdır. İhmal ve istismarın önlenmesi ve tanınmasında ebelerin rolü üzerinde 

durulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Ebelik öğrencisi, çocuk ihmali, çocuk istismarı, eğitim. 
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1.GİRİŞ 

Çocuk sahip olduğu özellikler dolayısıyla korunmaya en fazla ihtiyaç duyan gruptur (Kaya, 

2019). Çocuğun fiziksel sağlığını ve gelişimini tüm yönleriyle (bilişsel, duygusal, sosyal, 

davranışsal) etkileyen çocuk ihmali ve istismarı, önemli bir sağlık sorunudur (Koçtürk ve 

Yılmaz, 2018). Bu durum geri dönüşü olmayan travmalara yol açarak çocuğun gelişimini 

olumsuz etkilemektedir (Sezici ve ark., 2019). 

Çocuk ihmali; çocuğun gelişiminden sorumlu ebeveynler, çocuğun bakımından görevli bireyler 

ve diğer yetişkinler tarafından çocuğun beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık ve sevgi 

gibi birincil ihtiyaçlarını karşılamada ihmal göstermeleri sonucunda çocuğun beden veya ruh 

sağlığının veya bedensel, duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmiş olmasıdır 

(Altunsu, 2004; Conk ve ark., 2013).  

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre, “Çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü 

muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, 

yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve/veya emosyonel kötü davranışı, 

cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren her türlü 

davranışlardır (WHO, 2018). İhmal ile istismar ayrımı yapılırken ihmalin pasif, istismarın ise 

aktif bir davranış olduğu bilinmelidir (Yücel, 2017). 

Dünyada çocuklara yönelik ihmal ve istismar önemli ölçüde giderek artmaktadır. Kırk üç 

yayından elde edilerek yapılan sistematik bir derlemede, son bir yılda çocukların yarısından 

fazlasının en az bir kez fiziksel, cinsel, duygusal istismar veya ihmal yaşadığı rapor edilmiştir 

(Devries ve ark., 2018). Ayrıca çocuğa yönelik ihmal ve istismarın toplum sağlığını tehdit eden 

bir sorun olduğu ve toplumların gelişmişlik ve refah sorunu olduğu bildirilmiştir (Raman ve 

Hotton, 2017).  

İhmal ve istismarın algılanışı, sosyo-kültürel yapı, sağlık profesyonellerinin yeterli bilgi ve 

eğitime sahip olmaması gibi nedenler ülkemizde sorunların tanılanmasında ve erken dönemde 

belirlenmesinde güçlük oluşturmaktadır (Altunsu, 2004). Sağlık kuruluşlarına ihmal ve istismar 

nedeniyle başvuran aileler için, sağlık çalışanlarının ihmal ve istismarı tanıyıp fark edebilmeleri 

önemlidir. Sağlık çalışanlarının çocuk ihmali ve istismarı hakkında farkındalıklarının 

arttırılması ile çocuk ihmal ve istismarının azaltılacağı bir gerçektir (Kaya ve Köse, 2020). 
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Sağlık profesyonellerinin çocuk ihmal ve istismarı vakalarının belirlenmesi, tedavisi, ilgili 

kurumlara bildirilmesi, risk faktörlerinin tespit edilmesi, eğitim, danışmanlık hizmetleri 

konusunda hizmet vermede çok önemli görev ve sorumlulukları vardır (Kaya ve Köse, 2020). 

Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebeler, çocuk ihmali ve istismarı 

açısından daha stratejik bir konumdadırlar. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında 

ebelerin görevleri arasında “0-6 yaş çocukların bakım ve izlemini yapmak” yer almaktadır. 

Buna ek olarak, aile sağlığı merkezleri bünyesinde yapılan ev ziyaretlerinin büyük çoğunluğu 

ebeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ebelerin ihmal ya da istismara uğrayan çocuklarla ev 

ziyaretlerinde karşılaşması muhtemeldir. Bu nedenle geleceğin sağlık profesyoneli ebelik 

öğrencilerinin çocuk ihmali ve istismarının belirti ve risklerini tanıması gerekmektedir (Sezici 

ve ark., 2019).  

2. AMAÇ 

Önleme çalışmaları, ancak var olan problemi belirleme, bu konuda bilgi ve tutum sahibi olma 

ve farkındalık yaratmakla bir anlam kazanacaktır (Kır, 2015). Bu bağlamda çalışmanın amacı 

ebelik bölümü öğrencilerinin çocuk ihmali ve istismarı konusundaki bilgi ve farkındalıklarını 

belirlemektir. 

3. YÖNTEM 

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın verileri Mayıs 2019 tarihinde toplanmıştır. Çalışma 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 1, 2, 3 ve 4. 

sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenci sayısı 267’dir. Öğrencilere 

çalışmanın amacı açıklanmış, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere anket 

doldurtulmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, literatür bilgileri doğrultusunda 

araştırmacılar tarafından oluşturulan 53 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu, 

öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren 9 soru, şiddet ile ilgili özelliklerini içeren 4 

soru, çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili davranış örneklerini içeren “İhmal/İstismar Değildir”, 

“İhmal”, “İstismar”, “Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 40 soruyu içermektedir. Anket formu, 

sınıf ortamında, öğretim elemanı gözetiminde doldurtularak elden toplanmıştır. Veriler SPSS 

for Windows 21.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 

ortalama, standart sapma, sayı ve yüzden, T-testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan ebelik bölümü öğrencilerinin yaş ortalaması 20,65 +- 1,83 olup, 

%100’ü kızdır. Öğrencilerin %27’si 1. sınıf öğrencisi, %26,6’sı 2. sınıf öğrencisi, %23,6’sı 3. 

sınıf öğrencisi ve %22,8’i 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %35,2’si sağlık meslek lisesi 

mezunu ve %64,8’i diğer lise türlerinden mezundur. Öğrencilerin %53,9’u ilde, %41,2’si ilçede 

ve %4,9’u köyde ikamet etmektedir. Öğrencilerin %77,2’sinin aile tipi çekirdek, %14,2’sinin 

geniş ve %8,6’sının parçalanmış olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri 

Özellikler Sayı Yüzde 

Sınıf 

1 

2 

3 

4 

 

72 

71 

63 

61 

 

%27,0 

%26,6 

%23,6 

%22,8 

Mezun Olunan Lise Türü 

Sağlık Meslek Lisesi 

Diğer 

 

94 

173 

 

%35,2 

%64,8 

Yerleşim Yeri 

İl 

İlçe 

Köy 

 

144 

110 

13 

 

%53,9 

%41,2 

%4,9 

Aile Tipi 

Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

 

206 

38 

23 

 

%77,2 

%14,2 

%8,6 

 

Öğrencilerin ihmal ve istismar konusuna yönelik özellikleri incelendiğinde; %15,7’sinin ihmal 

ve/veya istismara maruz kaldığı ve bu öğrencilerin %28,6’sına aileden biri, %38,1’ine tanıdığı 

biri, %33,3’üne ise tanımadığı biri tarafından ihmal ve/veya istismar uygulandığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %51,7’sinin eğitimleri sırasında çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi aldığı 

ve tüm öğrencilerin %48,7’sinin çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitim/kurs almak istediği 

belirlenmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2: Öğrencilerin İhmal ve İstismar Konusuna Yönelik Özellikleri 

Özellikler Sayı Yüzde 

İhmal ve/veya istismara maruz kalma durumu 

Evet 

Hayır 

 

 

42 

225 

 

 

%15,7 

%84,3 

İhmal ve/veya istismar uygulayan kişi 

Aileden biri 

Tanıdığım biri 

Tanımadığım biri 

 

 

12 

16 

14 

 

 

%28,6 

%38,1 

%33,3 

Eğitimleri sırasında çocuk ihmal ve istismarı konusunda 

bilgi alma durumu 

Aldım 

Almadım 

 

 

 

138 

129 

 

 

 

%51,7 

%48,3 

Çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitim/kurs almayı 

isteme durumu 

İsterim 

İstemem-Kararsızım 

 

 

130 

137 

 

 

%48,7 

%51,3 

Öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarı konusundaki bilgi düzeyi algıları ise aşağıdaki gibidir 

(Tablo 3). 

Tablo 3: Öğrencilerin Çocuk İhmal ve İstismarı Konusundaki Bilgi Düzeyi Algıları 

Düzey* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

Sayı 

8 

4 

9 

19 

104 

54 

28 

16 

10 

15 

267 

Yüzde 

%3,0 

%1,5 

%3,4 

%7,1 

%39,0 

%20,2 

%10,5 

%6,0 

%3,7 

%5,6 

%100,0 

*On üzerinden puanlanmışlardır. 
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Ebelik bölümü öğrencilerinin ihmal ve istismar davranışlarını tanıyabilme durumları 

değerlendirildiğinde davranışı tanıyabilme oranı %17,2 ile %97 arasında değişmektedir. En 

fazla (%97) tanınan davranış ihmale örnek olan “Ailenin, çocuğun beslenme, giyim ve beden 

hijyeni ihtiyaçlarını göz ardı etmesi” olup, ikinci sırada (%95,5) en fazla tanınan davranışlar ise 

cinsel istismara örnek olan “Çocuğun genital bölgelerini ellemek, teşhircilik, röntgencilik” ve 

ihmale örnek olan “Ailenin hiç vakit bulamadığı gerekçesiyle çocuğunu hiçbir yere 

götürmemesi” olmuştur. Öğrencilerin en az (%17,2) tanıdıkları davranış örneği duygusal 

istismara örnek olan “Kardeşler arası ayrım yapmak” olup, ikinci sırada en az (%31,5) tanınan 

davranış örneği yine duygusal istismara örnek olan “Çocuktan yaşının üstünde sorumluluklar 

beklemek” olmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4: Öğrencilerin İhmal ve İstismar Davranışlarını Tanıyabilme Durumları 

İhmal ve İstismar Davranışları İhmal/istis

mar 

Değil 

  n               %  

İhmal 

 

  

n               % 

İstismar 

 

  

 n              % 

Fikrim 

yok 

 

  n           % 

Ailenin, çocuğun beslenme, giyim 

ve beden hijyeni ihtiyaçlarını göz 

ardı etmesi 

3                 1,1 259             97 4                 1,5  1             0,4 

Çocuğun genital bölgelerine 

ellemek, teşhircilik, röntgencilik 

2                 0,7 4                1,5 255         95,5 6              2,3 

Ailenin hiç vakit bulamadığı 

gerekçesiyle çocuğu hiçbir yere 

götürmemesi 

3                 1,1 255         95,5 8                   3 1              0,4 

Çocuğun ebeveynler tarafından 

evde yalnız başına bırakılması 

3                 1,1 249         93,3 11             4,1 4              1,5 

Kardeşler arasında ayrım yapmak 2                 0,7 202         75,7 46            17,2 17            6,4 

Çocuktan yaşının üstünde 

sorumluluklar beklemek 

14              5,2 147         55,1 84            31,5 22            8,3 

Çocuğun zor durumda olan ailesine 

yardımcı olmak için inşaatlarda, 

ağır işlerde çalışması 

12              4,5 155         43,1 110         41,2 30         11,3 

Çocuğu cinsiyetine uygun 

giydirmemek 

22              8,2 107         40,1 98            36,7 40            15 

 

 

Ebelik bölümü öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarına yönelik bilgileri değerlendirildiğinde 

doğru cevap verme oranı %14,2 ile %91,8 arasında değişmektedir. En fazla (%91,8) doğru 
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cevap verilen örnek “Sağlık çalışanı istismara uğradığından şüphelendiği çocuğu mutlaka yasal 

organlara bildirmelidir.” örneği olup, ikinci sırada (%89,9) doğru cevap verilen örnek ise 

“Özellikle 10-15 yaşlarındaki gebelik cinsel istismarı düşündürmelidir.” örneğidir. 

Öğrencilerin en az (%14,2) doğru cevap verdikleri örnek “Parklar, ıssız sokaklar, karanlık 

yerler, boş inşaat alanları tehlikeli yerlerdir. İstismar buralarda gerçekleşir.” örneği olup, ikinci 

sırada en az (%25,8) doğru cevap verdikleri örnek ise “Annenin zor bir hamilelik geçirmesi ya 

da güç doğum yapması çocuğunu ihmal ve istismar etmesini etkiler.” örneğidir (Tablo 5). 

Tablo 5: Öğrencilerin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Bilgileri 

İhmal ve İstismara İlişkin Örnekler Evet 

 

 

n          % 

Hayır 

 

 

n          % 

Kısmen 

 

 

n          % 

Fikrim 

yok 

 

n          % 

Sağlık çalışanı istismara uğradığından 

şüphelendiği çocuğu mutlaka yasal 

organlara bildirmelidir.  

 

245      91,8 

 

7          2,6 

 

3          1,1 

 

10         3,7 

Parklar, ıssız sokaklar, karanlık yerler, 

boş inşaat alanları tehlikeli yerlerdir. 

İstismar burada gerçekleşir. 

 

136      50,9 

 

38       14,2 

 

88        33,0 

 

3          1,1 

Çocukta büyüme-gelişme geriliğinin 

varlığı ihmal edildiğini düşündürmelidir. 

 

173      64,8 

 

25          9,4 

 

57        21,3 

 

12         4,5 

Eğitim düzeyi düşük anne-babalar 

çocuklarını daha çok ihmal ve istismar 

ederler. 

 

97       36,3 

 

57        21,3 

 

86        32,2 

 

26         9,7 

Ailedeki çocuk sayısı çocuk istismar ve 

ihmalinin oluşmasında etken değildir. 

 

62        23,2 

 

115      43,1 

 

58        21,7 

 

30      11,2 

Çocuğun vücudunda farklı boyutlarda 

sıyrık ve ekimozlar, fiziksel istismarın 

belirtileridir. 

 

223      83,5 

 

10          3,7 

 

33        12,4 

 

1          0,4 

Annenin zor bir hamilelik geçirmesi ya da 

güç doğum yapması çocuğunu ihmal ve 

istismar etmesini etkiler. 

 

69        25,8 

 

92        34,5 

 

69        25,8 

 

35      13,1 

Özellikle 10-15 yaşlarındaki gebelik 

cinsel istismarı düşündürmelidir. 

 

240      89,9 

 

7          2,6 

 

10          3,7 

 

10         3,7 
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5. TARTIŞMA 

Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinden 267 kişi 

katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %15,7’si ihmal ve/veya istismara maruz kaldığını 

ve %38,1 oranla ihmal ve/veya istismar uygulayan kişinin tanıdığı biri olduğunu ifade etmiştir. 

Yapılan bir çalışmada ise annelerin %87,4’ünün çocuklarına en az bir kez fiziksel istismar 

uyguladığı ve %93’ünün çocuklarını duygusal olarak istismar ettiği belirlenmiştir (Güler ve 

ark., 2002). Bu çalışma ihmal ve/veya istismar uygulayan kişinin sanılanın aksine tanınan yakın 

çevre olduğunu desteklemektedir. 

Öğrencilerin %51,7’sinin eğitimleri sırasında çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi aldığı 

saptanmıştır. Eğitim almayan %48,3’lük kısmın %51,3’lük kısmı çocuk ihmal ve istismarı 

konusunda eğitim/kurs almayı istememektedir. Eğitim almayan öğrencilerin, eğitim almayı 

istememeleri çelişkilidir; bu noktada akla mevcut bilgilerin yeterli olduğuna inanma düşüncesi 

gelmektedir. Yapılan bir çalışmada hekimlerin %46,6’sının ve hemşirelerin %27,9’unun 

eğitimleri sırasında çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitim aldığı ancak aldıkları eğitimin 

yeterli olmadığı belirlenmiştir (Kocaer, 2006). Başka bir çalışmada ise birinci basamak sağlık 

çalışanlarının %16,6’sının çocuk istismarı konusunda eğitim aldığı, ülkemizde bu konuda 

verilen eğitimin yetersiz olduğu, sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim almasının gerekliliği ve 

sağlık çalışanlarının bu konudaki yasal sorumluluklarını bilmediği belirlenmiştir (Yağmur ve 

ark., 2009). Yapılan çalışmalar farkındalığın artması için eğitimin önemini ve gerekliliğini 

vurgulamaktadır. 

Öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin bilgi düzeyi algıları 1 ile 10 düzeyleri arasında 

anlamlı derece farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin %3’ü bilgi düzeylerini “1” olarak 

değerlendirirken, %39’u “5”, %20,2’si “6”, %10,5’i ise “7” olarak değerlendirmiştir. Bilgi 

düzeyi artışına bağlı olarak yüzdelik oranların düştüğü saptanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin 

bilgi düzeyi algılarının arttırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, ebelik eğitimi 

müfredat programlarında çocuk ihmal ve istismarı konusuna daha fazla yer verilmesi 

gerekmektedir.   

Çocuğa ihmal ve/veya istismar uygulandığının farkına varılması için davranışların doğru 

değerlendirilmesi gereklidir. Öğrencilerden ankette yer alan davranış örneklerini 

“ihmal/istismar değil, ihmal, istismar, fikrim yok” şeklinde değerlendirilmesi istenmiş ve 

Öğrencilerin davranışları tanıyabilme oranları karşılaştırılmıştır. “Ailenin, çocuğun beslenme, 

giyim ve beden hijyeni ihtiyaçlarını göz ardı etmesi”, “Çocuğun genital bölgelerine ellemek, 



125 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

teşhircilik, röntgencilik”, “Ailenin hiç vakit bulamadığı gerekçesiyle çocuğu hiçbir yere 

götürmemesi” ve “Çocuğun ebeveynler tarafından evde yalnız bırakılması” davranışları 

öğrenciler tarafından en fazla tanınan davranışlarken; “Kardeşler arasında ayrım yapmak”, 

“Çocuktan yaşının üstünde sorumluluklar beklemek” ve “Çocuğu cinsiyetine uygun 

giydirmemek” en az tanınan davranışlardır. Bu nedenle davranışların değerlendirilmesinden 

önce ihmal ve istismar kavramlarının detaylıca ele alınması gerekmektedir. Kavramların tam 

olarak anlaşılması ve iyi bir gözlem, davranışın tanınmasında kilit noktadır. Ebelik eğitim 

müfredatlarında ihmal ve istismara yer verilmesi gerekliliği bu noktada büyük önem 

taşımaktadır.  

Toplumun sosyal ve kültürel özellikleri, çocuk büyütme ve yetiştirilmesine yönelik gelenek ve 

görenekleri, çocuk istismarına yaklaşımı ve tanısını etkileyen temel bir faktördür. Türk ailesinin 

çocuk yetiştirme biçimi genellikle ataerkil otoriteye dayanan, kısıtlayıcı ve aşırı koruyucu ana-

baba tutumlarını içermekte ve çocuktan beklenti olarak da saygılı olma, boyun eğme, uysallık 

ve kurallara uygun davranma talep edilmektedir (Kostak ve Vatansever, 2015). Çalışmamızda 

ebelik öğrencilerinin %19,8’inin “Anne ya da babanın “Senin için biz uğraşıyoruz, sen de bizim 

isteklerimizi yapmalısın.” biçiminde ifadeler kullanarak çocuğa isteklerini yaptırması” 

ifadesine, “ihmal/istismar değil” yanıtını vermesi bu görüşü yansıtmaktadır. 

Çocuk ihmal ve istismarının saptanması ve önlenmesinde en önemli yol, ihmal ve istismarın 

belirtileri ile oluşmasına neden olacak risk faktörlerinin tanınmasıdır. Çalışmamızda ebelik 

öğrencilerinin “Çocukta büyüme-gelişme geriliğinin varlığı ihmal edildiğini 

düşündürmelidir.”, “Çocuğun vücudunda farklı boyutlarda sıyrık ve ekimozlar, fiziksel 

istismarın belirtileridir.”, “Özellikle 10-15 yaşlarındaki gebelik cinsel istismarı 

düşündürmelidir.”, “Eğitim düzeyi düşük anne-babalar çocuklarını daha çok ihmal ve istismar 

ederler.”, “Annenin zor bir hamilelik geçirmesi ya da güç doğum yapması çocuğunu ihmal ve 

istismar etmesini etkiler.” örneklerini yüksek oranda doğru cevaplaması öğrencilerin belirtileri 

ve risk faktörlerini tanıdığını göstermektedir. 

Son olarak, öğrenciler istismara maruz kalan kişiyi fark ettiğinde bildirmeleri gerektiğinin 

farkındadır fakat istismarın tekin olmayan ve tenha yerlerde daha çok gerçekleştiğini 

düşünmektedir. İstismarın günlük yaşamda her alanda ortaya çıkabileceği, istismarcıların 

büyük oranda bireylerin tanıdığı kişiler olduğu ve tehlikenin sanıldığı kadar uzakta olmadığı 

unutulmamalıdır. 
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6. SONUÇ 

Bulgularımız öğrencilerin bilgi ve farkındalığının geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin mevcut bilgileri orta düzeydedir. Bu nedenle mezuniyet öncesi ve 

mezuniyet sonrası dönemlerde bu konuya yönelik eğitimler planlanmalıdır. Düzenlenecek 

eğitim programlarında öğrencilerin bölüm, sınıf, cinsiyetlerinin ve kültürel özelliklerinin 

dikkate alınması önerilebilir. İhmal ve istismarın önlenmesi ve tanınmasında ebelerin rolü 

üzerinde durulmalıdır. Ayrıca benzer çalışmaların daha büyük örneklemle farklı alanlarda 

yapılması önerilebilir. 
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Giriş: Evrensel sağlık kapsamının temel parçaları olarak görülen ebe ve hemşireler kaliteli bir 

bakım ile annelerin ve yenidoğanların haklarını güvenceye almakta merkezi öneme sahiptirler. 

Amaç: Araştırma, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve yenidoğan haklarına yönelik 

bilgilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal-metod: Tanımlayıcı tasarımda dizayn 

edilen araştırma, ebelik ve hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören 439 üniversite öğrencisi ile 

yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Sosyo-Demografik Bilgi Formu” ve “Anne ve 

Yenidoğan Hakları Bilgi Formu” kullanılmıştır.  Bulgular: Araştırmada öğrencilerin anne 

haklarına ilişkin maddelerin toplam puan ortalamasının 5 üzerinden 4.71, yenidoğan haklarına 

ilişkin 4.52 ve genel toplam puanın 4.62, genel görüşün “katılıyorum” şeklinde ve bilgi 

düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ebelik öğrencilerinin anne hakları konusunda 

hemşirelik öğrencilerine göre daha bilgili oldukları (p<0.05) ve genel toplam ortanca 

puanlarının daha yüksek olduğu (p<0.05); kadın öğrencilerin anne hakları, yenidoğan hakları 

ve genel toplam ortanca puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu (p<0.05); 

2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine göre anne hakları konusunda daha bilgili 

olduğu (p<0.05) ve derslerinin içeriğinde anne ve yenidoğan hakkı olanların olmayanlara göre 

anne ve yenidoğan hakları konusunda daha bilgili oldukları bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: 

Sonuç olarak ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve yenidoğan hakları konusunda bilgi 

düzeylerinin yüksek ve genel görüşlerinin “katılıyorum” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; 

cinsiyetin, bölümün, sınıfın ve ders içeriğinin öğrencilerin anne ve yenidoğan haklarına yönelik 

bilgi düzeylerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu konunun öğrencilerin ders müfredatlarına 

eklenmesinin onların anne ve yenidoğan haklarına yönelik farkındalıklarının oluşması 

açısından son derece önemli olacağı düşünülmektedir.  

ANAHTAR KELİMELER: Anne ve yenidoğan hakları, ebelik, hemşirelik, öğrenci, bilgi 

düzeyi 
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1.GİRİŞ 

İnsanlığın ilerlemesi ve genel olarak kalkınma, kadınların ve çocukların gelişmelerine ve 

haklarının yaşama geçirilmesine bağlıdır. (Atasay B, Aslan 2004). Bunu sağlamaya yönelik 

dünya çapında günümüze kadar birçok organizasyon düzenlenmiştir. “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi (10 Aralık 1948) “Çocuk Hakları Beyannamesi” (20 Kasım 1989), “Uluslararası 

Nüfuz ve Gelişme Konferansı” (1994, 1995), Birleşmiş Milletlere bağlı bazı kuruluşların kadın 

ve çocukların mevcut konumunu iyileştirmeye yönelik programlar bu organizasyonlardan 

bazılarıdır.  Yine bu kapsamda Üreme Sağlığı ölçütleri temel alınarak “Anne ve Yenidoğan 

Haklarına ilişkin dünya çapında 2001 yılında bir bildirge yayınlanmıştır (Atasay ve Arslan 

2004; Kafkaslı, Tekin ve Şen 2001).  

Anne ve Yenidoğan Hakları bildirgesinin ilk taslağı perinatologlar (jinekolog ve 

pediatrisyenler), biyoetik görevlileri, ebe ve sivil toplum örgütlerinden uzmanlar tarafından 

yazılmıştır. Metin, “Dünya Perinatal Tıp Birliği Üst Kurulu” tarafından gözden geçirildikten 

sonra, öneri ve düşünceleri alınmak üzere 300’ün üzerinde bilimsel örgüt, profesyonel kuruluş 

ve sivil toplu örgütüne gönderilmiştir. Yirmi kuruluştan gelen 5 öneri metni doğrultusunda 

bildirgeye son şekli verilmiştir. İş birliği yapılan tüm kurumlarca desteklenen bu bildirge 

(Barselona Anne ve Yenidoğan Hakları Bildirgesi), dünyadaki tüm ülkelerin hükümetlerine, 

demokratik parlamentoların yasama organlarına, siyasi ve sağlık organizasyonları ve üreme 

sağlığı ile ilgilenen tüm özel ve resmi kuruluşlara önerilmiştir. Amaç, tüm bu kuruluşların 

bildirgede belirtilen Anne ve Yenidoğan Haklarında birleşmeleri, bu haklara sahip çıkmaları, 

desteklemeleri ve yaşama geçirmelerini sağlamaktır. 14’ü anneye ve 14’ü yenidoğana ait olmak 

üzere 28 maddeden oluşan bildirgenin son halinin uluslararası sunumu ise tüm dünyadan 3000 

perinatoloğun katılmakta olduğu 5. Dünya Perinatal Tıp Kongresi’nde (23-27 Eylül 2001, 

Barselona) yapılmıştır. Şimdiye dek 200 Bilimsel Kuruluş, Vakıf, Sivil Toplum Örgütü ve 

insani organizasyon bu bildirgeyi onaylamıştır.  

Bildirgenin amacı; 21. yüzyılda var olan eşitsizliğin üstesinden gelinerek tüm dünyada insan 

üreme işleminin anne ve çocuk için iyi fiziksel, ruhsal ve sosyal şartlarda gerçekleşmesini 

sağlamaktır. Ayrıca; bu konuya yönelik toplumda görüş oluşturmak, toplumu uyandırmak, 

sağlık alanında çalışanların dikkatini çekmek, hükümetler ve uluslararası enstitülerden etkin 

geribildirim almaktır (Declaration of Barcelona 2018; Yıldız 2018; Atasay ve Arslan 2004; 

Yiğit 2002; Kafkaslı, Tekin ve Şen 2001). 
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Yapılan bu girişimler ile anne-yenidoğan hakları konusunda önemli adımlar atılmış olmakla 

birlikte üreme sağlığı ile ilgili istatistiklere bakıldığında istenilen hedeflere hala ulaşılamamıştır 

(Alkema   ve ark. 2016; Atar ve Yalım 2018). Birleşmiş Milletlerin raporuna göre; günümüzde 

öncesine göre daha fazla kadın ve çocuk hayatta kalıyor olmasına rağmen bugün dünyanın 

herhangi bir yerinde her 11 saniyede bir gebe kadının ya da yeni doğan bebeğin öldüğü 

bildirilmiştir (BM raporu 2020). Ülkemizde ise 2018 yılında bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 

6,8; anne ölüm oranı yüz bin doğumda 13,6 olarak belirlenmiştir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı 

2020).  Bu göstergelere bakıldığında anne ve yenidoğan sağlığını korumaya yönelik önlemlerin 

istendik düzeyde olması için farklı girişimlerin ortaya atılması gerektiği düşünülmektedir.  

Anne ve yenidoğan ile yolu en çok kesişen alan sağlık alanıdır. Bu alanda anne ve yenidoğan 

ile primer sorumlu olacak kişiler ise ebe ve hemşirelerdir. Bu nedenle anne ve yenidoğan ile 

ilgili meslek gruplarının mevzuatı bilip davranışa dönüştürmesi son derece önemlidir.   

Ebelik ve hemşirelik meslek mensuplarının öğrencilik yıllarından itibaren anne ve yenidoğan 

haklarını bilmeleri onların bu alandaki çalışma hayatındaki sorumluluklarını daha bilinçli bir 

şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca son zamanlarda özellikle yenidoğanların sağlık 

durumlarına yönelik ebeveynleri, sağlık ekibinin üyelerini ve genel olarak toplumu kapsayan 

etik karar verme süreci ile ilgili karmaşık bir süreç bulunmaktadır (Guimarãesh et al., 2012). 

Anne ve yenidoğan haklarına yönelik sağlık profesyonellerinin yeterli bilgi donanımına sahip 

olmasının; yeni doğanlar, hastalar ve aileler için büyük bir yük teşkil eden bu ikilemleri 

çözmede önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan literatür taramasında ise ülkemizde anne ve 

yenidoğan haklarına yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu; ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin 

anne ve yenidoğan haklarına yönelik bilgi düzeylerini inceleyen çalışmaya ise rastlanmadığı 

görülmüştür. Bu anlamda da çalışmanın bu alana katkı sağlayacağı ve literatüre yenilik katacağı 

düşünülmektedir. 

Bu anlamda çalışma; ebelik ve hemşirelik öğrencilerinde bu alana yönelik farkındalık 

oluşturmak, bilgi durumlarını incelemek ve anne ve yenidoğan hakları konusunda öğrencilere 

yapılacak eğitim ihtiyacını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri; “H0: 

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve yenidoğan haklarına yönelik bilgileri yoktur” ve 

“H1: Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve yenidoğan haklarına yönelik bilgileri vardır” 

şeklinde oluşturulmuştur. 

 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/bm-raporu-).
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2. ARAŞTIRMANIN GEREÇ ve YÖNTEMİ 

Bu araştırma, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve yenidoğan haklarına yönelik 

bilgilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılı sürecinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (307) ve Hemşirelik (522) bölümlerinde okuyan toplam 829 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma da örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı 

kabul eden tüm öğrencilere ulaşılması planlanmıştır. Evreni bilinen örneklem hesabıyla yapılan 

G-Power analizine göre %5 hata düzeyi %99 güven aralığıyla ulaşılması gereken öğrenci sayısı 

n=369 olarak belirlenmiş, çalışma 439 öğrenci ile tamamlanmıştır. 

Araştırmada verilerinin toplanmasında; araştırmacılar tarafından literatür taranarak 

hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” ile Anne ve Yenidoğan Hakları Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu; Araştırmacılar tarafından ilgili literatür (Akgün ve Şahin’in 2017; 

Sabancıoğulları ve ark., 2019; Dağlar ve ark., 2017; Ayık ve ark. 2017; Yeşil ve ark. 2020) 

taranarak geliştirilen form 13 sorudan oluşmaktadır. Formda öğrencilerin eğitim, kişisel ve 

demografik (yaş, bölüm, sınıf, ailenin gelir durumu, aile tipi vd.) özelliklerini içeren sorular 

yer almaktadır. 

Anne ve Yenidoğan Hakları Bilgi Formu; Anne ve Yenidoğan Hakları Bilgi Formu literatür 

(Declaration of Barcelona 2018; Yıldız 2018; Atasay ve Arslan 2004; Yiğit 2002; Kafkaslı, 

Tekin ve Şen 2001) taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Form Barselona 

Deklarasyonunda yer alan "Anne ve Yenidoğan Haklarını" içermektedir. İlk 14’ü anneye ve 

sonraki 14’ü yenidoğana ait olmak üzere haklar toplam 28 maddeden oluşmaktadır. Bilgi 

formu beşli likert (kesinlikle katılıyorum:5, katılıyorum:4, kararsızım:3, katılmıyorum:2, 

kesinlikle katılmıyorum:1) şeklinde hazırlanmıştır. Maddeler içerisinde ters kodlama 

bulunmamaktadır. Maddeler deklarasyonda yer aldığı şekliyle herhangi bir değişiklik 

yapılmadan öğrencilerin görüşlerine sunulmuştur. Beklenen; tüm haklara öğrencilerin yüksek 

oranda “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini işaretlemeleridir. Öğrencilerin haklara katılma 

düzeyleri onların bu konuya yönelik bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Verilerin Analizi 

Veriler, IBM SPSS V25 programı ile analiz edilmiştir. Sosyo-demografik verilerin analizinde 

frekans, yüzde, ortalama, minimum, maksimum kullanılmıştır. Normal dağılıma uygunluk 

ShapiroWilk ile incelenmiştir. Veriler normal dağılım göstermediğinden verilerin 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Normal dağılıma 

uymayan veriler ortanca (min-mak) şeklinde sunulmuştur. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

alınmıştır. 

Etik 

Veriler toplanmadan önce öğrencilere; gönüllüğün esas olduğu ve verecekleri yanıtların gizli 

tutulup yalnızca bilimsel veri olarak değerlendirileceği konularında açıklama yapılmıştır. 

Araştırma için ilgili kurumdan araştırma izni ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurul’undan (Onay No: 21.02.2020- 20-KAEK-044) etik onay alınmıştır.  

3. BULGULAR 

Öğrencilere ait sosyo-demografik verilerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Sosyodemografik Verilere Ait Frekans Tablosu 

  n % 

Bölüm Ebelik 255 58.1 

Hemşirelik 184 41.9 

Sınıf 1.sınıf 166 37.8 

2.sınıf 80 18.2 

3.sınıf 70 15.9 

4.sınıf 123 28.0 

Cinsiyet Erkek 43 9.8 

Kadın 396 90.2 

Mezun Olunan Lise Düz lise 33 7.5 

Kolej 19 4.3 

Süper/ Anadolu/Fen lisesi 315 71.8 

Sağlık Meslek Lisesi 53 12.1 

Diğer 19 4.3 

Baba meslek Memur 70 15.9 

İşçi 99 22.6 

Emekli 96 21.9 

Serbest 88 20.0 

İşsiz 17 3.9 

Diğer 69 15.7 

Anne meslek Memur 9 2.1 

İşçi 25 5.7 

Emekli 7 1.6 
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Ev hanımı 391 89.1 

Diğer 7 1.6 

Baba Eğitim Okur-yazar değil 6 1.4 

Okur-yazar 15 3.4 

İlkokul 169 38.5 

Orta dereceli 71 16.2 

Lise 114 26.0 

Üniversite ve üzeri 64 14.6 

Anne Eğitim Okur-yazar değil 40 9.1 

Okur-yazar 21 4.8 

İlkokul 260 59.2 

Orta dereceli 52 11.8 

Lise 44 10.0 

Üniversite ve üzeri 22 5.0 

Aile yapısı Çekirdek aile  333 75.9 

Geniş aile 96 21.9 

Parçalanmış aile 10 2.3 

Hayatının Büyük 

Bölümünün Geçtiği Yer 

Köy 105 23.9 

Kasaba 39 8.9 

Şehir 295 67.2 

İkamet Edilen Yer Ailemle 392 89.3 

Akraba yanında 12 2.8 

Yurtta 35 8.0 

Gelir Durumu 

Yeterli 119 27.1 

İdare ediyor 226 51.5 

Yetersiz 94 21.4 

Ders konuları arasında anne-

yenidoğan hakları var mı? 

Evet 283 64.5 

Hayır 156 35.5 

 

Katılımcıların anne haklarına ilişkin görüşleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

maddelerin puan ortalamalarının 5 üzerinden 4.35-4,82 arasında, anne haklarına ilişkin 

maddelerin toplam puan ortalamasının 4.71, anne haklarına ilişkin genel görüşün “katılıyorum” 

şeklinde ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Katılımcıların yenidoğan haklarına ilişkin görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3 

incelendiğinde maddelerin puan ortalamalarının 5 üzerinden 3.02-4,88 arasında ve yenidoğan 

haklarına ilişkin maddelerin toplam puan ortalamasının 4.52 olması yenidoğan haklarına ilişkin 

genel görüşün “katılıyorum” şeklinde olduğunu göstermektedir 
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Tablo 2: Anne Haklarına İlişkin Frekans Tablosu 

 

Anne Hakları n=439 

 K
es

in
li

k
le

 

k
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

 K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 

k
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

O
rt

a
la

m
a

  
  

  

        

1-Annelik özgür bir seçim olmalıdır. n 1 - 16 78 344 4.74 

% 0.2 - 3.6 17.8 78.4 

2-Bütün kadınlar üreme sağlığı, gebelik, doğum ve 

yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi ve yeterli eğitim alma 

hakkına sahiptir. 

n 3 4 3 54 375  

4.81 % 0.7 0.9 0.7 12.3 85.4 

3-Bütün kadınlar dünyada her ülkede hükümetler 

tarafından garanti altına alınmış, gereksiz risklerin 

bertaraf edildiği ve doğru yardım alabildiği bir gebelik 

süreci geçirme hakkına sahiptir. 

n - 4 8 59 368 

 

 

 

4.80 % - 0.9 1.8 13.4 83.8 

4-Bütün kadınlar, gebelik ve doğumda uygulanabilecek 

teknolojik gelişmeler ve girişimlerle ilgili yeterli bilgi 

alma ve var olan en güvenli uygulamalara ulaşma 

hakkına sahiptir. 

n 1 4 1 66 367 

 

 

 

4.81 % 0.2 0.9 0.2 15.0 83.6 

5-Bütün kadınlar gebelik sırasında yeterli beslenme 

hakkına sahiptir. 

n 3 4 8 57 367 4.78 

% 0.7 0.9 1.8 13.0 83.6 

6-Bütün çalışan kadınlar gebelik nedeniyle ve gebelik 

sırasında dışlanmama hakkına sahiptir. 

n 5 2 10 60 362 4.76 

% 1.1 0.5 2.3 13.7 82.5 

7-Bütün kadınlar istemli olarak gebeliklerini 

sonlandırdıklarında ayrımcılığa, cezalandırılma ve 

sosyal reddedilmeye maruz kalmama hakkına sahiptir. 

n 8 12 54 108 257  

4.35 % 1.8 2.7 12.3 24.6 58.5 

8-Annelik hakkı sosyal yapı ile sınırlandırılmamalıdır. n - 1 17 107 314 4.67 

% - 0.2 3.9 24.4 71.5 

9-Her anne üreme ile ilgili kararlarda, baba ile 

sorumluluk paylaşma hakkına sahiptir. 

n 1 - 7 79 352 4.78 

% 0.2 - 1.6 18.0 80.2 

10-Bütün kadınlar emzirmenin yararları ile ilgili 

bilgilendirilme ve doğumdan hemen sonra emzirmeye 

başlamak için teşvik görme hakkına sahiptir. 

n - 1 7 73 358  

4.79 % - 0.2 1.6 16.6 81.5 

11-Bütün kadınlar kendini ve fetüsünü etkileyecek 

karar verme işlemine katılma hakkına sahiptir. 

n - 4 21 86 328  

4.68 % - 0.9 4.8 19.6 74.7 

12-Bir kurumda doğum yapan kadınların kendisi için 

kültürel önem taşıyan bebeği ve kendi için giyinme ve 

beslenme şekline, plasentanın kullanımı ve diğer 

girişimlere karar verme hakkı vardır. 

n - 11 33 123 272 

 

 

 

4.49 % - 2.5 7.5 28.0 62.0 

13-Toplumdan dışlanmaya neden olacak ilaç 

bağımlılığı, AIDS veya diğer tıbbi ve sosyal 

problemleri olan gebe kadınlar özel yardım programları 

alma hakkına sahiptir. 

n 1 2 9 95 332 

 

 

 

4.72 % 0.2 0.5 2.1 21.6 75.6 

14-Bütün kadınlar gizlilik hakkına sahiptir. Sağlık 

çalışanlarının görevi kadınları güven duyma hakkına 

saygı göstermektir. 

n - - 4 69 366  

4.82 % - - 0.9 15.7 83.4 

TOPLAM  n 23 49 198 1114 4762 4.71 

% 0.4 0.8 3.2 18.1 77.5 

“1.Hiç katılmıyorum- 5.Kesinlikle katılıyorum” 
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Aynı zamanda haklara ilişkin maddelerin genel toplam (Anne -Yenidoğan Hakları) puan 

ortalamasının 5 üzerinden 4.62 olması katılımcıların genel görüşün “katılıyorum” şeklinde ve 

bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Tablo 3). 

Tablo 3: Yenidoğan Haklarına İlişkin Frekans Tablosu 

 

Yenidoğan Hakları n=439 
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15-İnsan hakları evrensel beyannamesi yaşamın 

bütün evrelerini kapsar. 

n 2 3 37 115 282 4.53 

% 0.5 0.7 8.4 26.0 64.2 

16-Bir insan olarak yenidoğanın onuru üstün 

değerdedir. 

n 1 - 13 110 315 4.68 

% 0.2 - 3.0 25.1 71.8 

17-Her yenidoğan yaşam hakkına sahiptir. n - - 1 49 389 4.88 

% - - 0.2 11.2 88.6 

18-Her yenidoğan yaşamının kültürel, politik veya 

dini nedenlerle riske atılmaması hakkına sahiptir. 

n - - 3 62 374 4.85 

% - - 0.7 14.1 85.2 

19-Her yenidoğanın doğru kimlik, milliyet ve 

kurumsal güvence tespitine hakkı vardır. 

n - - 3 64 372 4.84 

% - - 0.7 14.6 84.7 

20-Her yenidoğan daha sonraki yaşamında 

kendisinin azami fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki 

ve sosyal gelişimini sağlayacak sağlık, sosyal ve 

duygusal bakımı alma hakkına sahiptir. 

n - - 1 71 367 

 

 

 

4.83 % - - 0.2 16.2 83.6 

21- Her yenidoğan büyümesini garanti altına 

alacak doğru beslenme hakkına sahiptir. 

n - 1 4 71 363 4.81 

% - 0.2 0.9 16.2 82.7 

22- Bütün yeni doğanlar doğru tıbbi bakım alma 

hakkına sahiptir. 

n - - 2 61 376 4.85 

% - - 0.5 13.9 85.6 

23- Yaşamla bağdaşmayacak şekilde anomalili bir 

fetüs taşıyan gebe bir kadının, gebeliğini sürdürme 

veya eğer isterse kendi ülkesinin kanuni sınırları 

içinde gebeliğini sonlandırma hakkı vardır 

n 58 39 95 140 107 

 

 

 

3.45 % 13.2 8.9 21.6 31.9 24.4 

24- Yaşama sınırını aşan derecede immatür olan 

yenidoğanın yaşatılması için girişimde 

bulunulmamalıdır. 

n 74 81 135 61 88  

3.02 % 16.9 18.5 30.8 13.9 20.0 

25-Her yenidoğanın ülkesinin sosyal koruma ve 

güvenlik hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. 

n - 1 1 82 355 4.80 

% - 0.2 0.2 18.7 80.9 
26-Yenidoğan ailesinden, onay olmaksızın ayrılamaz. n 2 19 30 91 297 4.53 

% 0,5 4,3 6,8 20,7 67.7 

27-Her yenidoğan, evlat edinilme durumunda, en azami 

garantiler ile evlat edinilme hakkına sahiptir. 

n 1 5 53 132 248  

4.41 % 0.2 1.1 12.1 30.1 56.5 

28-Bütün yenidoğan ve gebe kadınların silahlı 

çatışmanın olduğu ülkelerde korunma altına 

alınma hakkı vardır. 

n 1 2 6 78 352  

4.77 % 0.2 0.5 1.4 17.8 80.2 

TOPLAM  n 139 151 384 1187 4285 4.52 

% 2.3 2,5 6,3 19,3 69,7 

GENEL TOPLAM (Anne -Yenidoğan Hakları) n 162 200 582 2301 9047 4.62 

% 1.3 1.6 4.7 18.7 73.6 

“1.Hiç katılmıyorum- 5.Kesinlikle katılıyorum” 



136 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

Anne ve yenidoğan haklarını sorgulayan ifadelerden elde edilen ortalama puan bölüm, cinsiyet, 

sınıf ve ders konuları arasında haklar konusunun işlenip işlenilmediğine göre incelenmiştir 

(Tablo 4). Yapılan analiz sonuçlarına göre; ebelik öğrencilerinin anne hakları konusunda 

hemşirelik öğrencilerine göre daha bilgili oldukları (p<0.05) ve genel toplam ortanca puanının 

da hemşirelik öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Cinsiyete göre; kadın öğrencilerin anne hakları, yenidoğan 

hakları ve genel toplam ortanca puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu ve 

bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sınıflara göre; 2. ve 3. 

sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine göre anne hakları konusunda daha bilgili olduğu ve 2. 

ve 4. sınıf öğrencilerinin genel toplam ortanca değerlerinin 1. sınıflardan anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ders konuları arasında anne ve yenidoğan hakları olup 

olmayanların analiz sonuçlarına göre; derslerinin içeriğinde anne ve yenidoğan hakkı olanların 

olmayanlara göre anne ve yenidoğan hakkı puan ortanca değeri anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p<0.05). 

 Tablo 4: Öğrencilere ait bazı özellikler ile puan ortalamalarının karşılaştırılması 

*p<0,05,  𝜒2:Kruskal Wallis test istatistiği, U: Mann Whitney U Testi, a-b: Aynı harfe sahip 

gruplar arasında fark yoktur 

Değişken 

n=439 

Anne Hakları 

 

Yenidoğan Hakları 

 

Toplam 

 Medyan (Min-Max) Medyan (Min-Max) Medyan (Min-Max) 

Bölüm    

Ebelik 4.93(3.29-5) 4.64(3.43-5.00) 4.75(3.54-5.00) 

Hemşirelik 4.86(3.57-5.00) 4.57(3.29-5.00) 4.71(3.43-5.00) 

Test ve p  U=20733.500 

p=0.032* 

U=20702.500 

p=0.127 

U=19792.000 

p=0.025* 

Cinsiyet    

Kadın 4.86(3.29-5.00) 4.64(3.29-5.00) 4.75(3.43-5,00) 

Erkek 4,78(3,57-5.00) 4.36(3.50-5.00) 4.46(3.64-5.00) 

Test ve p U=6958.000 

p=0.044* 

U=6095.500 

p=0.011* 

U=5957.500 

p=0.007* 

Sınıf    

1.Sınıf 4.82(3.29-5.00)a 4.57(3.43-5.00) 4.71(3.54-5.00)a 

2.Sınıf 4.92(3.36-5.00) b 4.64(3.43-5.00) 4.79(3.61-5.00) b 

3.Sınıf 4.89(3.93-5.00) b 4.57(3.64-5.00) 4.71(3.86-4.96) ba 

4.Sınıf 4.85(3.57-5.00) ab 4.64(3.29-5.00) 4.75(3.43-5.00) b 

Test ve p X2=10.663 

p=0.014* 

X2=6.391 

p=0.094 

X2=8.564 

p=0.036* 

Dersi Alma 

Durumu 

   

Evet 4.92(3.29-5.00) 4.64(3.43-5.00) 4.75(3.54-5.00) 

Hayır 4.79(3.50-5.00) 4.57(3.29-5.00) 4.67(3.43-5.00) 

Test ve p U=17839.000 

p=0.005* 

U=18492.500 

p=0.024* 

U=4124.00 

p=0.629 
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4. TARTIŞMA 

Evrensel sağlık kapsamının temel parçaları olarak görülen ebe ve hemşireler kaliteli bir bakım 

ile annelerin ve yenidoğanların haklarını güvenceye almakta merkezi öneme sahiptirler (Homer 

et al., 2014; Renfrew et al., 2014). Çalışmada bu amaca hizmet doğrultusunda yapılmış ve 

literatür ışığında tartışılmıştır. Fakat literatürde bu çalışmanın bulguları ile aynı özellikteki 

çalışmalara rastlanmadığı için benzer çalışmalar ile tartışılmıştır. Buda çalışmanın özgünlüğünü 

göstermektedir. 

Çalışmada öğrencilerin anne haklarına ilişkin toplam puan ortalamalarının 4.71, anne haklarına 

ilişkin genel görüşün “katılıyorum” şeklinde ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür 

(Tablo 2). Biçer ve arkadaşlarının (2012) fetüs hakları konusunda annelerin bilgi düzeylerine 

baktıkları çalışmada; annelerin fetüs hakları konusundaki bilgi durumları değerlendirildiğinde, 

anne adaylarının yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda bilgilendirme gereksinimlerinin 

olduğu görülmektedir. Anne adaylarının fetüs hakları konusundaki bilgi durumlarının 

yetersizliği, şüphesiz ülkemizde fetüs haklarının yeterince gündeme gelmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada ise öğrencilerin anne haklarına yönelik bilgi düzeylerinin 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun öğrencilerin büyük bir bölümünün kadın 

cinsiyete sahip olmasından ve bu alana yönelik aldıkları eğitime bağlı olduğu düşünülebilir.  

Anne hakları madde puan ortalamaları göz önüne alındığında en yüksek ortalamaya (ort:4.82) 

sahip maddenin “Bütün kadınlar gizlilik hakkına sahiptir. Sağlık çalışanlarının görevi kadınları 

güven duyma hakkına saygı göstermektir” olduğu görülmektedir (Tablo 2). İnsanın mutluluğu 

için büyük önemi olan gizlilik hakkı onun kişiliği için temel bir hak olup yeteri kadar 

korunmadığı takdirde kişilerin kendini huzurlu hissedip güven içinde yaşaması mümkün 

değildir. Bu durum özellikle kadınlar için son derece önem arz etmektedir. Çünkü kadınlar 

annelik sürecinin (menarş, gebelik, doğum vd.) getirmiş olduğu birçok aşamadan dolayı 

gizliliklerini çok önemsemektedirler (Bekmezci ve Özkan 2015; Korkmaz 2014). Öğrencilerin 

özellikle bu maddeye katılıyor olmaları da yine kendilerinin kadın olmasından, geleceğin anne 

adayı olmalarından ve bu alana yönelik meslek tercih etmelerinden kaynaklanabilir. Ayrıca 

öğrencilerin mezuniyetlerinde okudukları antlarda özellikle gizliliğin vurgulanması bu 

maddeye duyarlılığı artırmış olabilir. Khajeahmadi ve Jahanpour (2017) stajyer ebelik ve 

hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; öğrencilerin hastaların gizlilik hakkını yüksek 

oranda korudukları sonucuna ulaşmışlardır. Bu doğrultuda; bu öğrencilerin, eğitimleri sırasında 

ve sonrasında bireylerle doğrudan ilgilenecek yarının ebe ve hemşireleri olacaklarını 
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düşünürsek, bireylerin gizliliklerine ilişkin performanslarının gözden geçirilmesi son derece 

önemlidir. 

Çalışmada öğrencilerin yenidoğan haklarına ilişkin genel görüşlerinin “katılıyorum” şeklinde 

ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 3).   Öğrencilerin madde puan 

ortalamaları göz önüne alındığında en yüksek ortalamaya sahip maddenin “Her yenidoğan 

yaşam hakkına sahiptir” olduğu görülmektedir. Yaşama hakkı bireylerin sahip olduğu temel 

hak ve özgürlüklerin başında gelmektedir. Öyle ki bu hakkın güvence altına alınmadığı 

sistemlerde diğer hakların tanınmasının ve güvence altına alınmasının bir anlamı 

bulunmamaktadır (Tacir 2013; Akşit, Şener ve Şaylıgil 2016). Bu açıklama kapsamında 

öğrencilerin bu maddeye yönelik katılımlarının yüksek olması onların yenidoğanı ve yaşam 

hakkını son derece önemsediklerini göstermektedir. Bu son derece sevindirici bir yaklaşımdır.  

Aynı zamanda öğrencilerin “Yaşamla bağdaşmayacak şekilde anomalili bir fetüs taşıyan gebe 

bir kadının, gebeliğini sürdürme veya eğer isterse kendi ülkesinin kanuni sınırları içinde 

gebeliğini sonlandırma hakkı vardır” ve “Yaşama sınırını aşan derecede immatür olan 

yenidoğanın yaşatılması için girişimde bulunulmamalıdır” maddelerine diğer maddelere oranla 

açık bir şekilde kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 3). Öğrencilerin bu maddelere 

bakış açılarının farklı olduğu görülmektedir. Bu durum “Yaşamla bağdaşmayacak şekilde 

anomalili bir fetüs” ifadesinin kapalı bir ifade olmasından ve “yaşam sınırının” 

belirtilmemesinden kaynaklanabilir. Ayrıca bu ifadeler öğrenciler tarafından yenidoğanın 

yaşamına karar verme hakkının anne tarafından engellendiği şeklinde algılanmış da olabilirler. 

Literatürde ise bu durum şöyle ifade edilmiştir. “Yaşam ve ölüm ile ilgili son kararlar, sadece 

basit birer tıbbi karar değildir. Gebeliğin sonlandırılması, sonuçları itibariyle sadece fetüsü ve 

anne-babayı değil, devleti, yaşanılan toplumu hatta tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen zaruri nedenlerden dolayı (majör fetal 

anomaliler gibi, engelli bir çocuk dünyaya getirme düşüncesinin annenin psikolojisi üzerinde 

yaratacağı olumsuz etki ile anne sağlığının da bozularak tehlikeye girebileceği 

değerlendirildiğinde) istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması hakki, her kadına temel etik 

ilkeler çerçevesinde yalnızca kendisinin alabileceği bir karar seklinde tanınmalıdır” (Brazier 

1987; Dönmez 2007). Bu açıklama doğrultusunda öğrencilerin bu maddelere yönelik bakış 

açılarını değiştirmeleri için açıklamada bulunulması gerekir. Biçer ve arkadaşlarının (2012) 

çalışmasında ise annelerin yarısından fazlası bu maddelere doğru yanıt vermişlerdir. 

Çalışmada ebelik öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerine, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere, 

üst sınıf öğrencilerin 1. sınıf öğrencilere göre anne hakları, yenidoğan hakları ve genel toplam 
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ortanca puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve haklar konusunda daha duyarlı oldukları 

belirlenmiştir (Tablo 4). Literatürde ebelik hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeylerini inceleyen 

farklı konulardaki (Covid 19 Salgını; Gestasyonel diyabet, Problem çözme becerileri ve 

epistemolojik inanç) çalışmalarda (Yüksekol ve ark. 2021; Palas Karaca ve ark. 2020; Karadağ 

ve ark. 2018) öğrencilerin kendi alanları ile ilgili araştırma sonuçlarında daha başarılı oldukları 

görülmüştür. Bu çalışmada da anne-yenidoğan hakları özellikle ebelik alanına yönelik olduğu 

için ebelik öğrencilerinin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bazı araştırma 

(Palas Karaca ve ark.2020; Oğuz ve ark. 2019; Bahçecioğlu Turan ve ark. 2017; Skodova ve 

ark. 2015) sonuçlarında ise bu çalışmanın sonucuna benzer şekilde erkek öğrencilerin bilgi 

düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bunun nedenin  anne ve 

yeni doğanla ilgili hak ve etik konulara yönelik  kadınların farkındalık düzeyinin ve sorumluluk 

alma gücünün daha yüksek olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Çalışmada 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine göre anne hakları konusunda daha 

duyarlı olduğu, aynı zamanda 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin genel toplam ortanca değerlerinin 1. 

sınıflardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 4). Ebelik ve 

hemşirelik öğrencilerinin farklı konulara yönelik (şiddet, ağız ve diş sağlığı, adli olgulardaki 

sorumluluk, gestasyonel diyabet) bilgi düzeylerini inceleyen çalışmalarda (Akgün ve Şahin’in 

2017; Sabancıoğulları ve ark., 2019; Dağlar ve ark., 2017; Ayık ve ark. 2017; Yeşil ve ark. 

2020; Palas Karaca ve ark.2020) da bu çalışmaya benzer şekilde üst sınıflardaki öğrencilerin 

bilgi düzeylerinin alt sınıflara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum, farklı 

konularda verilen bilgi düzeyi artışının sınıf düzeyi artışı ile paralel olmasıyla açıklanabilir. 

Çalışmada derslerinin içeriğinde anne ve yenidoğan hakları olan öğrencilerin olmayanlara göre 

anne ve yenidoğan hakkı puan ortanca değeri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05) 

(Tablo 4). Buna göre müfredatta anne ve yenidoğan haklarına yer verilmesinin, öğrencilerin 

anne ve yenidoğan haklarına daha duyarlı olmalarını sağladığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca 

öğrenim sürecinde verilen eğitimin etkisini de ortaya koymuş olabilir. 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin anne ve 

yenidoğan haklarına yönelik genel görüşlerinin “katılıyorum” şeklinde ve bilgi düzeyinin 

yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin okudukları bölüm, cinsiyet, sınıf ve ders içeriklerinin 

bilgi düzeyini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda; 

üniversite öğrencilerinde anne ve yenidoğan hakları bilgi düzeyine yönelik yapılan çalışmaların 
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artırılması, ders müfredatları içerisinde anne ve yenidoğan haklarına yer verilmesi, üniversite 

öğrencileri ile anne ve yenidoğan haklarının etik boyutunun geniş çaplı farklı platformlarda 

tartışılması önerilir. 
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Anne sütü, bebeklerin beslenmesi ve sağlıklı bir mikrobiyota gelişimi için eşsiz ve doğal bir 

kaynaktır. Bebeğin gereksinimlerini karşılayan besinsel bileşenlerin yanı sıra bağışıklık 

sistemini ve bağırsak mikrobiyotasını etkileyen bağışıklık düzenleyici ve antimikrobiyal 

bileşenler de içermektedir. Bu bileşenler içerisinde bebek tarafından sindirilemeyen çeşitli 

kompleks glikanları barındıran oligasakkaritler mevcuttur. Sindirilemeyen bu 

oligosakkaritlerin gastrointestinal mikrobiyota tarafından fermente edildiği ve yararlı bakteriler 

için prebiyotik bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Son dönemlerde anne sütünde, amniyon 

sıvısında, plasentada ve mekonyumda mikroorganizmaların tespit edilmesiyle yenidoğan 

mikrobiyotasının oluşumu büyük ilgi çekmektedir. Dolayısıyla bu mikroorganizmaların 

kaynaklarının belirlenmesi ve yenidoğan mikrobiyotasının gelişimine etkileri üzerine yapılan 

araştırmalar hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu derlememizde anne sütü ile bebek 

mikrobiyotasının gelişimi arasındaki ilişkiyi vurgulamak için güncel ulusal ve uluslararası 

araştırmalar analiz edilmiştir. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda anne sütü bileşenlerinin 

daha ileri analiz yöntemleriyle tespit edilmesine ve onların yenidoğan, bebek, çocuk ve 

yetişkinlerin sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Oligasakkaritler, Mikrobiyota, Emzirme 
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1.GİRİŞ 

Anne sütü dinamik ve karmaşık bir sıvı olarak bilinmektedir (Cabrera-Rubio ve ark., 2019). 

Anne sütünün bebekler için benzersiz bir şekilde tasarlandığı ve beslenme için biyolojik olarak 

doğal bir yöntem olduğu ifade edilmiştir (Allen ve Hector, 2005). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), doğumdan sonraki ilk altı ay 

boyunca bebekleri beslemenin en uygun yolunun emzirme olduğunu güçlü bir şekilde 

savunmaktadır (WHO, 2009). Emzirmenin, bebeklerde enfeksiyon, ani bebek ölümü sendromu, 

obezite, diyabet, çocukluk çağı kanseri ve astım insidansını azalttığı, hayatta kalmaya ve ideal 

gelişimi teşvik etmeye yardımcı olduğu bildirilmiştir (Al Mamun ve ark., 2015; Horta ve ark., 

2015). Anne sütü besleyici rolünün yanı sıra içerdiği oligosakkaritler ve mikroorganizmalar ile 

mukozal ve sistemik bağışıklığı ve yenidoğan bağırsak mikrobiyotasının kolonizasyonunu 

desteklemektedir (Donovan ve Comstock, 2016; Gomez-Gallego ark., 2016). Yapılan 

çalışmalarda anne sütünün pasif koruma sağlamasının yanı sıra anneden çocuğa geçen çeşitli 

mikrobiyal ve bağışıklık faktörleri aracılığıyla bebeğin immünolojik gelişimini de doğrudan 

değiştirdiği gösterilmiştir (Mueller ve ark., 2015). Son zamanlarda anne sütünde 

mikroorganizmaların tespit edilmesi ve bunun üzerine yapılan çalışmalarda anne sütü 

mikrobiyota bileşiminin doğum şekli, laktasyon süresi, gebelik yaşı ve ayrıca coğrafi bölgelere 

bağlı olduğu gösterilmiştir (Cabrera-Rubio ve ark., 2016; Kumar ve ark., 2016). Derlememizde 

anne sütü ve yenidoğan mikrobiyotası üzerine yapılan güncel çalışmalar analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

2. AMAÇ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda anne sütünde ve steril olduğu düşünülen mekonyum, plasenta 

ve amniyon sıvısında mikroorganizmaların tespit edilmesi, yenidoğan bağırsak 

mikrobiyotasının çeşitlenmesinde rol oynayan ve anne sütü mikrobiyomunu etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi, bebek bağırsak mikrobiyotası ve anne sütü oligosakkaritleri arasındaki 

ilişki oldukça dikkat çekmektedir. Literatür araştırmamızda bu konu üzerine ülkemizde ele 

alınan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, anne sütü ile 

yenidoğan mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi ve bunları etkileyen faktörlerin önemine dikkat 

çekmektir. Bu sayede anne sütü hakkında güncel çalışmaların sonuçları ile farkındalığı 

arttırmak amaçlanmıştır. 
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3. YÖNTEM 

Araştırmamızda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanı kullanılarak 

“breast milk, human milk, breastfeeding, human milk oligosaccharides, oligosaccharides, 

newborn, microbiota, microbiome, infant, colostrum, anne sütü, emzirme, yenidoğan 

mikrobiyotası, anne sütü bileşimi, emzirme etkileri” anahtar kelimeleri ile açık erişimi bulunan 

yerli ve yabancı kaynak taraması yapılmış olup toplam 50 makale incelenmiştir. Tarama 

esnasında yıl sınırlaması yapılmamış olup özellikle son on yılı kapsayan güncel çalışmalar 

dikkate alınmıştır. İncelenen makale bulguları karşılaştırmalı olarak derlememizde 

sunulmuştur. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Anne sütündeki makro ve mikro besin miktarları annenin diyetine, emzirme süresine, menstural 

döngüye göre oldukça değişkenlik göstermektedir. İçeriğinin çoğunluğu su olmakla birlikte 

yağda ve suda çözünebilen 200’ün üzerinde bileşene sahiptir (Samur, 2008). Anne sütü, salgı 

dönemi ve bileşimi dikkate alındığında ilk beş gün kolostrum, beşinci günden on beşinci güne 

kadar geçiş sütü ve on beşinci günden sonrası olgun süt olarak sınıflandırılmaktadır. Anne 

sütünde 400’den fazla farklı protein bulunmaktadır. Üre, kreatinin, nükleotidler, serbest amino 

asitler ve peptitler gibi moleküllerden oluşan protein olmayan azotlu bileşikler mikrobiyota ve 

bağışıklık fonksiyonları için önem taşımaktadır. Anne sütünde en baskın antikorlar salgı 

immünoglobulini A (SIgA) ve G (SIgG) olarak bulunmaktadır (Andreas ve ark., 2015).  

Emzirmenin Anne ve Bebek Üzerine Etkisi 

Emzirmenin, doğumdan sonra annenin sağlığına ve iyileşmesine yardımcı olduğu 

bilinmektedir. Emzirmenin anneler üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda emziren 

annelerde tip 2 diyabet, bazı meme kanseri türleri, yumurtalık kanseri gibi hastalık risklerinin 

azaldığı bildirilmiştir (Schwarz ve ark., 2009; ACOG, 2013). Farklı araştırmalarda ise emziren 

annede postpartum uterus kanaması, postpartum depresyon ve kardiyovasküler rahatsızlıkların 

görülme riskinin azaldığı ifade edilmiştir (Annagür ve Annagür, 2012; Saxton ve ark., 2014).  

Emzirmenin bebekler üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda ise anne sütüyle beslenen 

bebeklerde astım, lösemi, obezite, kulak enfeksiyonları, egzama (atopik dermatit), ishal ve 

kusma, alt solunum yolu enfeksiyonları, nekrotizan enterokolit, tip 2 diyabet, ani bebek ölüm 

sendromu (SIDS) gibi hastalık risklerinin azaldığı bildirilmiştir (Eldelman ve Schandler, 2012; 

Harder ve ark., 2005). 
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Anne Sütü Oligosakkaritleri 

Anne sütünde çok çeşitli ve kompleks karbonhidratlar mevcuttur ve laktoz en çok bulunan 

disakkarittir. Anne sütü oligosakkaritleri (HMO'lar), 10-20 g/L konsantrasyonu ile laktozdan 

sonra en fazla bulunan ikinci karbonhidrat kaynağıdır. HMO’ların, D-glukoz, D-galaktoz, L-

fukoz, N-asetil, D-glukozamin ve N-asetilnöraminik asit (sialik asit) gibi monosakaritlerden 

oluştuğu bilinmektedir (Petherick, 2010; Bode, 2012; Garrido ve ark., 2015). Anne sütündeki 

HMO konsantrasyonundaki değişkenliğin genetik, coğrafik, etnik köken, doğum sayısı, anne 

yaşı vb. gibi birçok faktörle ilişkili olabileceği ifade edilmektedir (Triantis ve ark., 2018; Pitt 

ve ark., 2019). Bebek tarafından sindirilemeyen HMO'ların bebeklerin bağırsaklarında 

prebiyotik ve antimikrobiyal ajanlar olarak işlev gördüğü için gastrointestinal mikrobiyota 

yapılanması, erken gelişim ve bebek sağlığında kritik öneme sahip olduğu ve bununla birlikte 

patojenler için tuzak reseptör işlevi görerek bir dizi immünmodülatör etki yoluyla bebeği 

patojenlere karşı korudukları ifade edilmiştir (Petherick, 2010; Andreas ve ark., 2015; Bode, 

2012; Triantis ve ark., 2018).  

HMO’lar üzerine yapılan birkaç çalışmada HMO’ların Campylobacter, E. coli ve S. 

pneumonia gibi bakteriyel patojenler için tuzak reseptör olarak davrandığı, çeşitli potansiyel 

patojenlerin bağırsak ve diğer organlardaki epitel yüzeylere yapışmasını önlediği gösterilmiştir 

(Hickey, 2012; Andreas ve ark., 2015). HMO’ların bağışıklık sisteminin gelişmesini 

destekleyen, hastalığa yatkınlığı azaltan, kansere karşı koruyan, kardiyovasküler ve metabolik 

sorunları önleyen, Bifidobakteriler gibi yararlı bakterilerin gelişimini uyaran prebiyotik bir 

davranış sergilediği belirtilmiştir (Mano ve ark., 2018; Pitt ve ark., 2019; Jochum ve ark., 2020).  

Buna paralel olarak, yapılan bir çalışmada Bifidobacterium bakımından zengin mikrobiyotanın, 

emzirilen bebeğin bağırsaklarındaki Bifidobacterium tarafından HMO tüketimi ile şekillendiği 

belirtilmiştir (Yamada ve ark., 2017). Bebek bağırsağı ile ilişkili bifidobakteriler ve HMO’ların 

ilişkisi üzerine yapılan güncel bir çalışmada ise anne sütünden kesilen bebeklerin bağırsak 

mikrobiyotasındaki bakteri çeşitliliğinin arttığı gözlemlenmiş ve Bifidobacterium türlerinin 

baskın olmasını HMO’ların sağladığı ifade edilmiştir. Aynı çalışmada bebek bağırsağı ile 

ilişkili Bifidobacterium türlerinin yanı sıra, Bacteroides ve Lactobacillus gibi birkaç bağırsak 

mikroorganizmasının da HMO tüketim yeteneklerine sahip olduğu bildirilmiştir (Sakanaka ve 

ark., 2020). Emzirmenin nazofaringeal mikrobiyota üzerine etkilerinin incelendiği bir 

çalışmada 6 haftalık emzirilen çocukların farklı bir nazofaringeal mikrobiyota sahip oldukları 

bildirilmiştir. Araştırmacılar bu sonucun HMO'lar gibi süt bileşenlerinin nazofaringeal 

mikrobiyota bileşimini etkileyebileceğini, bunun da emzirmenin solunum yolu enfeksiyonları 
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üzerindeki koruyucu etkisine katkıda bulunabileceğini ifade etmişlerdir (Biesbroek ve ark., 

2014).  

Bağırsak bakterileri üzerindeki etkilere ek olarak, HMO'ların rotavirüs, norovirüs ve insan 

bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) gibi viral patojenler üzerinde de etkileri olabileceği 

düşünülmektedir (Peterson ve ark., 2013). Bode (2012), HIV ile enfekte annelerin emziren 

çocuklarında bulaşma riskinin HMO konsantrasyonu ile ters orantılı olduğunu göstermiştir. 

Anne Sütü Mikrobiyotası  

Douglas ve ark. (2020) yaptıkları güncel bir çalışmada anne sütü örneklerinde büyük ölçüde 

Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas cinslerinin bulunduğunu ve düşük yoğunlukta 

farklı bakteri sınıflarının varlığını bildirmiştir. Cabrera-Rubio ve ark. (2019) anne sütü 

mikrobiyotasında genel olarak Firmicutes ve Proteobacteria şubelerinin baskın olarak 

bulunduğunu ifade etmişlerdir.  

Son dönemlerde anne sütünün sadece bakteri değil arke ve fungus da içerdiğini gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Grine ve ark. (2017) yapmış oldukları çalışmada yenidoğanın mide 

suyunda Arke âlemine ait Methanobrevibacter smithii türü bulunması ile emzirme arasında 

oldukça anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bunu destekleyen benzer bir çalışmada 

anne sütü ve kolostrumda Arke alemine ait metanojenik Methanobrevibacter smithii ve 

Methanobrevibacter oralis türlerinin genom dizilimleri doğrulanarak tanımlanmıştır (Togo ve 

ark., 2019). Boix-Amorós ve ark. (2019) yapmış oldukları çalışmada anne sütü örneklerinde 

Fungi âlemine ait Basidomycota ve Ascomycota olmak üzere iki çeşit mantar şubesi tespit 

etmişler, cins düzeyinde ise Malassezia, Davidiella, Alternaria, Rhodotorula, Saccharomyces, 

Cryptococcus ve Candida gibi mantar cinslerinin bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Çeşitli araştırmalarda doğum şeklinin anne sütünün mikrobiyotasını şekillendirdiği 

gösterilmiştir (Cabrera-Rubio ve ark., 2012; Toscano ve ark., 2017; Boix-Amorós ve ark., 

2019). Hermansson ve ark. (2019) yaptıkları çalışmada hem sezaryenin hem de intrapartum 

antibiyotik tedavisinin doğumdan 1 ay sonraki anne sütünün mikrobiyotasını etkilediğini 

göstermişlerdir. Antibiyotik almayan annelerin sütündeyse Bifidobacterium cinsine ait 

bakterilerin bulunduğuna dikkat çekilmiştir (Hermansson ve ark., 2019). 

Doğum Öncesi ve Sonrası Mikrobiyota Gelişimi 

Vajinal ve sezaryen ile doğan sağlıklı yenidoğanların mekonyum örneklerindeki simbiyotik 

bakterilerdeki farklılıkların tespit edilmesi (Jiménez ve ark., 2008), son on yıla kadar steril 



149 
 

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 

 

kabul edilen intrauterin fetal ortamın steril olup olmadığının sorgulanmasına neden olmuştur 

(Zhuang ve ark., 2019). Plasenta ve fetüse benzer şekilde, mekonyum daha önce steril olarak 

kabul edilmiştir (Koleva ve ark., 2015). Erken yaşamda bağırsak mikrobiyotasının çocukluk 

dönemi sağlığı üzerine etkileri üzerine yapılan bir araştırmada mekonyumun karmaşık bir 

mikrobiyota içerdiği gösterilmiştir (Zhuang ve ark., 2019). Yenidoğanların mekonyum 

mikrobiyotası üzerine yapılan bir çalışmada vajinal yolla doğan 15 sağlıklı bebekten ilk 24 

saatte toplanan mekonyum örneklerinde Bacteroides şubesinden Prevotella cinsinin bulunduğu 

gösterilmiştir (Hansen ve ark., 2015). Gebelik yaşının ve doğum şeklinin yenidoğanda 

mikrobiyal kolonizasyonu etkilediği, annenin beslenme tarzındaki değişikliklerin, aile yaşam 

tarzının, coğrafi konumun, bebeğin genetiğinin ve antibiyotik kullanımının mikrobiyotayı erken 

yaşamda yapılandırdığı ve mikrobiyotanın zamanla daha da çeşitlenerek Actinobacteria ve 

Proteobacteria ile baskın hale geldiği belirtilmektedir (Zhuang ve ark., 2019). 

Mikroorganizmaların doğum anında yenidoğanı kolonize ettiği bilinmektedir (Del Chierico ve 

ark., 2015). Yapılan bir araştırmada vajinal yolla doğan ve annenin vajinal kanalına maruz kalan 

yenidoğanların fekal mikrobiyotasına Prevotella spp. ve Lactobacillus’un, sezaryen (CS) 

yoluyla doğan yenidoğanların ise annenin cildinden, hastane ortamından veya hastane 

personelinden kaynaklanan Corynebacterium, Staphylococcus ve Propionibacterium spp. gibi 

mikroorganizmaların egemen olduğu bir mikrobiyotaya sahip olduğu belirtilmiştir (Zhuang ve 

ark., 2019). Vajinal yoldan doğan ve doğumdan sonraki ilk hafta boyunca takip edilen 

bebeklerde Actinobacteria'nın (çoğunlukla Bifidobacterium spp.) baskınlığı gözlenirken, CS ile 

doğan bebeklerde Firmicutes en yaygın mikrobiyal popülasyon olarak gözlenmiştir (Hill ve 

ark., 2017). Erken bebeklik dönemindeki mikrobiyotanın incelendiği çalışmada dışkıda 

Bifidobacteria bolluğunun azalması, yaşamın ilk yıllarında alerjik hastalıklara ve daha sonraki 

yıllarda aşırı kilo da dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalık riskinin artmasıyla 

ilişkilendirilmiştir (Hermansson ve ark., 2019). 

Prematüre yenidoğanlarda, kommensal anaerobik mikroorganizmaların bağırsak 

kolonizasyonu geciktiğinden dolayı erken doğan bebeklerin dışkısında, normal yenidoğan 

dışkısına göre Enterococcus, Enterobacteriaceae ve fırsatçı patojenlerin önemli ölçüde daha 

yüksek seviyede bulunduğu gösterilmiştir (Milani ve ark., 2017; Hill ve ark., 2017). 

Anne sütünün bebekte bağırsak olgunlaşmasını ve bağışıklık sisteminin gelişimini desteklediği 

ve buna ek olarak bebekte kommensal bakteriyel toplulukların kurulmasına katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir (Bode, 2012; Douglas ve ark., 2020). Anne sütü mikroorganizmalarının 
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emzirilen bebek için önemli bir mikrobiyota kaynağı olduğu ve 1 aylık emzirilen bebeklerde 

bağırsak mikroorganizmalarının dörtte birinden fazlasının anne sütünden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir (Pannaraj ve ark., 2017). 

Bebeklerin beslenmesi üzerine yapılan bir çalışmada sadece anne sütü ile beslenen bebekler ile 

hazır mama ile beslenen bebekler arasındaki bağırsak mikrobiyomunda farklılıklar olduğu ve 

gıda alımı açısından yenidoğanların bağırsak mikrobiyotalarının beslenme biçiminden önemli 

ölçüde etkilendiği ifade edilmiştir (O'Sullivan ve ark., 2015). Benzer çalışmalarda emzirilen 

bebeklerin dışkıları hazır mama ile beslenen bebeklere göre daha fazla Lactobacilli ve 

Bifidobacteria içerirken daha az potansiyel patojen içerdiği, hazır mama ile beslenen bebeklerin 

bağırsak mikrobiyotasında Bacteroides, Clostridia, Staphylococci cinslerinin baskın olduğu 

daha çeşitli mikrobiyotaya sahip olduğu rapor edilmiştir (Martin ve ark., 2016; Gritz ve 

Bhandari, 2015). Yine benzer çalışmalarda anne sütünün bırakılması ve katı gıdaların 

kullanılmaya başlamasıyla birlikte bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğinin arttığı, 

Actinobacteria ve Proteobacteria grubunun bebek mikrobiyotasının baskın bileşenleri haline 

geldiği gösterilmiştir. Bebek bağırsak mikrobiyotasındaki baskın Bifidobacteria seviyesinin 

katı gıdaların beslenmeye eklenmesiyle azaldığı belirtilmiştir (Fallani ve ark., 2011; Koenig ve 

ark., 2011). Rodríguez ve ark. (2015) bağırsak mikrobiyotasının bu dönüşümün genellikle 3-5 

yıl sürdüğünü ve bu süre zarfında meydana gelen taksonomik grupların miktarlarında 

maksimum kaymalar olduğunu ifade etmiştir.  

5. SONUÇ 

Geçtiğimiz on yıla kadar insan fetus ortamının, yenidoğan mekonyumunun ve anne sütünün 

fizyolojik koşullar altında mikroorganizma barındırmadığı ve steril olduğu kabul edilmekteydi. 

Günümüzde gelişen moleküler yöntemler ve ileri tanılama tekniklerinin bu alanda 

kullanılmasıyla normal ya da sezaryen doğum ile sağlıklı olarak dünyaya gelen yenidoğan 

mekonyumlarında farklı simbiyotik bakterilerin tespit edilmesi, intrauterin fetal ortamın steril 

olup olmadığının sorgulanmasına neden olmuştur (Jiménez ve ark., 2008; Zhuang ve ark., 

2019). Yaşamın erken dönemlerinde ve doğum döneminde Proteobacteria şubesinin baskın 

olduğu, bunu takip eden bebeklik ve çocukluk dönemlerinde Proteobacteria ve Actinobacteria 

şubelerinin baskın olduğu bilinmektedir ancak bu mikroorganizmaların kaynakları kesin olarak 

bilinmemektedir. Ayrıca mikrobiyotanın sadece bakterilerden oluşmadığı, mikrobiyota 

çalışmalarında arke ve ökaryotik mikroorganizmaların da dikkate alınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla anne sütünün mikrobiyota üzerine etkilerinin daha ileri yöntemlerle araştırılması 
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mikroorganizma çeşitliliğinin ve kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda anne sütü mikrobiyomunun belirlenmesinde düşük biokütle ve 

kontaminasyon nedeniyle zorluklar meydana geldiği bildirilmiş olup iyi doğrulanmış DNA 

ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak sorunlar giydirilebilir. Bununla birlikte bebeğin 

beslenmesinde anne sütü ve fekal mikrobiyom verileri daha dikkatli analiz edilebilir. Bu sayede 

sağlıklı bir yaşam için gerekli olan mikrobiyotanın yenidoğan, bebeklik ve çocukluk 

dönemlerinde nasıl gelişim gösterdiği belirlenebilir ve olası hastalık risklerinin azaltılmasına 

katkıda bulunulabilir. 
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Emzirmenin hem bebek hem de anneler için faydalarından dolayı, anneler tarafından algılanan 

herhangi bir dezavantajı dikkatle değerlendirilmelidir. Postpartum dönemde yenidoğanın 

emzirilmesinin annelerin uyku düzenine ve yorgunluğuna etkisini belirlemek hem anne hem de 

bebek sağlığı açısından önemlidir. Literatürde yenidoğanın beslenme şeklinin annenin uyku ve 

yorgunluğuna etkisiyle ilgili farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ülkemizde konu ile ilgili literatür 

sınırlıdır. Bu derleme makalesinin amacı, postpartum dönemde emzirmenin uyku ve yorgunluk 

ile ilişkisini ortaya koymaktır. Uyku fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarının olması 

nedeniyle çok önemlidir. Doğum sonu dönemde hormonal değişiklikler ve fiziksel 

rahatsızlıklar uyku düzenini etkilemektedir. Fakat bu dönemde bebeklerini beslemek ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan anne uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Kadınlar arasında bebeklere mama vermenin daha doyurucu bir etkiye sahip olduğu 

düşünülmekte, annelere uykularını iyileştirmek için geceleri mama kullanmaları gerektiği 

önerilmektedir. Postpartum yorgunluk ise bir kadının kendini normalden daha negatif, rahatsız 

ve daha az yeterli hissetmesine sebep olan çok boyutlu bir fenomen olarak tanımlanmaktadır. 

Yorgunluk doğumdan sonra yaygın ve hatta beklenen bir durum olsa da şiddetli postpartum 

yorgunluk kadınların sağlığı ve aktiviteleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Postpartum 

yorgunluk genellikle kadınlar tarafından emzirme ile ilişkilendirilmekte ve emzirmeyi erken 

bırakmada sebep olarak gösterilmektedir.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Emzirme, Uyku, Yorgunluk 
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1.GİRİŞ 

Anne olmak, kadın için yaşamı değiştiren önemli bir olaydır. Doğum sonu 6 haftalık süreç, 

anneler için önemli biyo-psiko-sosyal ve fiziksel değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Yeni bir 

üyenin aileye katılması, ailenin bu döneme uyumu ve yenidoğan bakımı gibi faktörler bu 

dönemi oldukça hassas kılmaktadır (Elmas ve ark, 2016; Doan ve ark, 2014).  

Gebelikte ve doğum eyleminde enerji ihtiyacının ve fiziksel yorgunluğun artması, doğumda 

yumuşak doku travması ve artan kan kaybı, doğum sonrası dönemde kadının komplikasyonlar 

yönünden risk altında olmasına ve sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır (Elmas ve 

ark, 2016; Balkaya, 2002; Doan ve ark, 2014). Bu sağlık sorunları özellikle ilk günlerde çok 

yaygın olarak görülmekle birlikte sorunların çoğu altı haftaya kadar, bazıları bir yıla kadar 

devam edebilmektedir. Doğum sonu dönemde aile içinde yaşanılan rol değişimi, ev ve iş 

yaşamına tekrar dönme, bebek bakımı ve sorumluluklarını üstlenme, partner ilişkilerindeki 

değişiklikler, cinsel yaşamla ilgili sorunlar, meme problemleri uyku durumunda bozulma ve 

yorgunluğa neden olmaktadır (Bağcı ve ark, 2016; Can ve ark, 2010). Gözüm ve Kılıç (2005), 

çalışmalarında postpartum dönemde en yaygın sağlık problemlerinin yorgunluk (%86,6), uyku 

bozuklukları (%80,4), meme problemleri (%71,4), konstipasyon (%61,6) ve epizyotomi ağrısı 

(%30,4) olduğunu tespit etmişlerdir (Gözüm, 2005). 

Yenidoğanların emzirilmesi sağlıklı büyümeye katkıda bulunan en önemli unsurlardan biridir. 

Anne sütü, bebeklerin yaşamlarındaki ilk 4-6 ayda gereksinimleri olan tüm besinleri içerir 

(TNSA, 2013). Emzirmenin yenidoğanın sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve anne sağlığı üzerine 

olumlu etkilerinin yanında, anne-bebek-aile içinde duygusal ve sosyal bir etkileşim aracı 

olduğu da bilinmektedir (Cangöl ve Şahin, 2014; Blyton ve ark, 2002). UNICEF ve Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyelerine göre çocuklar yaşamlarının ilk 6 ayında sadece anne sütü ile 

beslenmeli; emzirme 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmeli, katı ve lapa ek gıdalar 6 aydan sonra 

verilmelidir. Bu gıdalara ek olarak, emzirmeye iki yaşına kadar devam edilmesi önerilmektedir 

(TNSA, 2018; Blyton ve ark, 2002). Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde bebeklerin 

yalnızca üçte birinden biraz fazlası doğumu izleyen ilk altı ay içinde sadece anne sütüyle 

beslenmektedir (Çınar ve ark. 2010; Yıldız ve ark, 2008; Koç ve ark, 2005). TNSA-2013 

verilerine göre ülkemiz de yaşamlarının ilk iki ayında üç yaş altı çocukların sadece %58’i anne 

sütü ile beslenmiştir.  TNSA- 2018’ de ise ilk iki-üç ayındaki iki yaş altı çocukların %45’i 

sadece anne sütü almıştır. 

Postpartum dönemde anneler farklı nedenlerden dolayı bebeklerine ek besinler verebilmektedir. 

Anne yaşı, sosyoekonomik durum, sigara içme ve çalışma durumu, yaşadığı yer, emzirmeye 
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karşı tutum, doğum deneyimi, meme problemleri, annenin bebekle aynı odada bulunması, aynı 

zamanda annenin destek kaynakları, emzirme konusundaki geleneksel davranışlar, annenin 

sütünün yetmediğine yönelik inanışı emzirme davranışı üzerinde etkili olabilmektedir (Gölbaşı 

ve ark, 2008; Gözükara, 2013; Çınar ve ark, 2010). Anneler yorgun olduklarında bebeklerine 

akşam veya gece mama vermeyi tercih edebilmektedir (Elmas ve ark, 2016). Yapılan bir 

çalışmada ek besin veren annelerin besini verdikten sonra kendilerini rahat, dinlenmiş 

hissettiklerini ve uyumaları için zaman bulduklarını ifade ettikleri bildirilmiştir (Cloherty ve 

ark, 2004). Bu gibi nedenler anneleri emzirmeden uzaklaştırma konusunda risk 

oluşturmaktadır.  

Emzirmenin hem bebek hem de anneler için faydalarından dolayı, anneler tarafından algılanan 

herhangi bir dezavantajı dikkatle değerlendirilmelidir. Postpartum dönemde yenidoğanın 

emzirilmesinin annelerin uyku düzenine ve yorgunluğuna etkisini belirlemek hem anne hem de 

bebek sağlığı açısından önemlidir. Literatürde yenidoğanın beslenme şeklinin annenin uyku ve 

yorgunluğuna etkisiyle ilgili farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ülkemizde konu ile ilgili literatür 

sınırlıdır. Bu derleme çalışmasının amacı, postpartum dönemde emzirmenin uyku ve yorgunluk 

ile ilişkisini ortaya koymaktır.  

2. UYKU VE EMZİRME 

Uyku, enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve onarımını sağlayan doğal bir süreçtir. 

Organizmanın birçok fonksiyonunun yenilenmesi uyku uyanıklık döngüsüne bağlıdır (Aşçıoğlu 

ve ark, 2013; Köse ve ark, 2013). Bireylerin yaşamını ve sağlığını etkilemesi, fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal boyutlarının olması nedeniyle çok önemlidir (Elmas ve ark, 2016). Uyku 

ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterse de yetişkinler için 24 saatte 7-8 saat uyku 

önerilmektedir (Chang ve ark, 2010). Doğum sonu dönemde hormonal değişiklikler ve fiziksel 

rahatsızlıklar uyku düzenini etkilemektedir. Postpartum dönemde annelerin gece uyku 

ihtiyaçları %20 oranında artmaktadır. Fakat bu dönemde bebeklerini beslemek ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan anne uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır 

(Elmas ve ark, 2016; Can ve ark, 2010; Doan ve ark, 2014). 

Emzirme prolaktin hormonu ile ilişkili olarak annenin enerjisini geri kazanması, yeterli uyku 

ihtiyacını karşılaması, günlük aktivitelerini yapabilmesi ve ruh halini iyileştirmesi için 

önemlidir. Süt sentezinin ana hormonu olan prolaktin, geceleri uyku sırasında salınmaktadır. 

Yetişkinlerde derin uyku aşamalarını düzenlemekle ilişkili olan prolaktin hormonunun annenin 

kendini dinlenmiş hissetmesi için yeterli salınımı gerekmektedir. Prolaktinin yeterli salımı için 

düzenli emzirme çok önemlidir. Annede stres, beslenme yetersizliği, yorgunluk gibi faktörler 
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de prolaktin üretimini azaltabilmektedir (Elmas ve ark, 2016; Can, 2010; Tobback ve ark, 2017; 

Doan ve ark, 2007).  

Bebeğin hayatının ilk üç ayında, özellikle yatmadan önce ve gece boyunca ek besin verme 

davranışı halk arasında geleneksel bir uygulama olarak kalmıştır. Uyku kaybını en aza 

indirgemek için ek besin vermeyi baş etme stratejisi olarak kullanmak, aslında prolaktin 

hormon üretimi ve salgısı üzerindeki etkisi nedeniyle zararlıdır. Uyku kaybıyla ilişkili yaşanılan 

fiziksel ve duygusal stres, süt üretimini sürdürme ve erişkinlerde restoratif derin uyku 

aşamalarını düzenlemeden sorumlu olan prolaktin sentezini ve salımını değiştirebilir. Bu 

değişiklik süt salınımını azaltarak annelerin bebeklerini beslemek için daha fazla çaba 

harcamalarına neden olabilir (Doan ve ark, 2007). 

Annelerin doğumdan sonra uyku değişimi yaşadıkları ve yorgunluk seviyelerinin yükseldiği 

bilinmektedir (Tobback ve ark, 2017). Erken Postpartum ile geç hamilelik dönemi 

karşılaştırıldığında toplam uyku zamanı ve uyku etkinliğinin azaldığı ve uyuduktan sonra 

uyanma durumunun arttığı bilinmektedir. Bu parametreler zamanla iyileşmektedir 

(Rychnovsky ve ark,2009). Matsumata ve ark. (2003), çalışmaların da doğumdan sonraki 15. 

haftada kadınların çoğu uyku parametresinin gebe olmayan kontrol grubunun seviyesine geri 

dönmediğini bulmuştur (Matsumata ve ark, 2003). 

Yorgunluk, stres ve doğum sonrası depresyon uyku bozukluğu ile ilişkilendirilmektedir (Doan 

ve ark, 2007). Annenin uyku bozukluğunun bebek üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. 

Uyku bozukluğu ile oluşan maternal depresyon bebek–ebeveyn etkileşiminin ve bebeğin 

duygusal-bilişsel durumunun kötüleşmesine sebep olabilmekte; gelişimsel, davranışsal, 

duygusal ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Montgomery-Downs ve ark, 2010). 

Kadınlar arasında bebeklere mama vermenin daha doyurucu bir etkiye sahip olduğu 

düşünülmekte, annelere uykularını iyileştirmek için geceleri mama kullanmaları gerektiği 

önerilmektedir (Tobback ve ark, 2017; Kendall-Tackett ve ark, 2011; Doan ve ark, 2014). Doan 

ve ark, (2007) emziren annelerin, mama ile besleyen annelerden gece 40-45 dakika daha çok 

uyuduklarını, doğumdan sonraki ilk bir ayda uyku bölünme düzeylerinde fark olmadığını 

bildirmişlerdir. Quillin ve ark. (2004), dört hafta boyunca emziren annelerin, bir gündeki uyku 

sürelerinin biberonla besleyen annelerden uzun olduğunu bulmuştur (Quillin ve ark, 2004). Bu 

çalışmalar, emziren annelerin doğumdan sonraki erken dönemde toplam uyku zamanının daha 

uzun olduğunu ve uyku etkinliğine göre mama ile besleyen annelerden farklı olmadığını 

göstermektedir. 
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3. YORGUNLUK VE EMZİRME  

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) yorgunluğu; “dinlenmekle 

geçmeyen, fiziksel ve mental iş kapasitesini azaltan, sürekli bitkinlik duygusu yaşama” olarak 

tanımlamıştır (Carpenito-Moyet, 2005). 

Postpartum yorgunluk ise bir kadının kendini normalden daha negatif, rahatsız ve daha az 

yeterli hissetmesine sebep olan çok boyutlu bir fenomen olarak tanımlanmaktadır. Doğumdan 

sonraki 8 ila 24. haftalarda kendiliğinden çözülen kısa süreli bir sağlık problemidir. Yorgunluk 

doğumdan sonra yaygın ve hatta beklenen bir durum olsa da şiddetli postpartum yorgunluk 

kadınların sağlığı ve aktiviteleri üzerinde; anne sağlığının bozulması, annenin günlük yaşamsal 

faaliyetlerine geç geri dönmesi, erken emzirmeyi bırakma ve bebeğin gelişiminin gecikmesi 

gibi olumsuz etkilere sahiptir. Doğum sonrası kalıcı yorgunluk doğum sonrası depresyonla 

ilişkili bulunmuştur. (Troy ve ark, 2003; Doering ve ark, 2009; Callahan ve ark, 2006).  

4. POSTPARTUM DÖNEMDE YORGUNLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Postpartum dönemde yorgunluğu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler (Tablo 

1.) fiziksel, psikolojik ve durumsal olarak incelenebilir (Troy, 2003; Alp ve ark, 2008; Can ve 

ark, 2010).  

Tablo 1. Postpartum dönemde yorgunluğu etkileyen birçok faktör 

Fiziksel faktörler Durumsal faktörler Psikolojik faktörler 

• Annenin sosyodemografik 

özellikleri 

• Eylemin uzunluğu 

• Doğum Şekli 

• Doğum ile ilişkili kan kaybı 

• Annede anemi 

•Annede hormonal 

değişiklikler 

•Yara /epizyotomi iyileşmesi 

• Rahatsızlık / ağrı 

• Emzirme 

• Düşük eğitim düzeyi 

• Bebek bakımı 

• Birden fazla role sahip olma 

• Doğum sonu hastanede 

kalış süresi 

• Çocuk bakımı ve / veya ev 

işlerinde yardım eksikliği 

• Okul çağında birden fazla 

çocuğa sahip olmak 

• Ev ve ev dışında islere geri 

dönmek 

• Desteksiz partner 

• Depresyon 

• Uyku güçlükleri 

 

Bu faktörlere ek olarak postpartum dönemde bebeğin yaşadığı sorunlar da annenin 

yorgunluğunun artmasına neden olmaktadır (Can ve ark, 2010). 
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Yorgunluğun doğumdan hemen sonra en yüksek seviyede olduğu ve doğumdan sonraki iki 

haftada azaldığı bildirilmiştir (Tobback ve ark, 2017; Rychnovsky ve ark, 2009). Rychnovsky 

ve ark. (2009), çalışmalarında yorgunluk skorlarının doğumdan sonra en yüksek seviyede 

olduğunu, yüksek yorgunluk seviyesinin rahatsız uyku durumu ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Postpartum yorgunluk ise genellikle kadınlar tarafından emzirme ile 

ilişkilendirilmekte ve emzirmeyi erken bırakmada sebep olarak gösterilmektedir (Tobback ve 

ark, 2017). Callahan ve ark. (2006), emziren ve biberonla besleyen kadınları karşılaştırdıkları 

çalışmalarında algılanan yorgunluğun doğumu takiben iki ile dört gün ya da altı ile on iki hafta 

arasında anlamlı bir farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. Aynı şekilde Tobback ve ark. 

(2017), çalışmalarında emziren ve biberon ile besleyen kadınlar arasında sübjektif yorgunluk 

açısından anlamlı bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. 

5. SONUÇ  

Doğum sonu dönem anne için önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde anne 

birçok problemle karşı karşıya kalabilmektedir. Uyku ve yorgunluk annenin postpartum 

dönemde yaşadığı bu problemler içinde yer almaktadır. Emzirmenin anne ve bebek için önemli 

faydalarının bilinmesine rağmen uyku ve yorgunluk sorunu anneleri emzirmeyi bırakmaya ve 

ek besin vermeye itebilmektedir. Emzirmenin hem bebek hem de anneler için faydalarından 

dolayı, anneler tarafından algılanan herhangi bir dezavantajı dikkatle değerlendirilmelidir. 

Postpartum dönemde yenidoğanın emzirilmesinin annelerin uyku düzenine ve yorgunluğuna 

etkisini belirlenerek hem anne hem de bebek sağlığının geliştirilmesi için gerekli uygulama ve 

girişimler planlanmalıdır. Böylece UNICEF ve DSÖ’de önerdiği gibi bebeklerin ilk 6 ay sadece 

anne sütü almalarına katkı sağlanmış olunacaktır.
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Organ nakli, canlıdan ya da kadavradan alınan organ, organ parçası ya da dokunun uygun 

cerrahi işlemlerle çıkarılarak, bir başka insanın işlevini kaybetmiş organ ya da dokusu yerine 

aktarılmasıdır. Günümüzde kalp, karaciğer, pankreas, kornea, kemik iliği gibi pek çok organ ve 

doku nakli gerçekleştirilmektedir. Son dönemde nakli yapılan bu organlara yüz, ekstremite ve 

uterus da eklenmiştir. Transplantasyon cerrahileri kişilerde hastalık ya da organ yetmezliği 

geliştiği durumlarda insanın yaşamını kurtarmak ve daha uzun yaşamalarını sağlamak amacıyla 

yapılırken,  günümüzde hayati tehlikesi bulunmayan kişilerde yaşam kalitelerini artırmak 

amacıyla da yapılır duruma gelmiştir. Uterus transplantasyonu da bu nakillerden biridir. Uterus 

nakli, uterus faktörlerine bağlı infertilitenin mevcut olduğu durumlarda, canlı kişi veya 

kadavradan alınan uterusun, uygun cerrahi yöntemler ile etik ilkeler göz önünde bulundurularak 

yasanın belirtmiş olduğu kriterler çerçevesinde uygun olan kişiye yerleştirilmesidir. Uterin 

faktör infertilitesi olan kadınlara fertil olabilmeleri için bir seçenek olarak uygulanan bu nakil 

bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. İmmünosüpresif tedavinin anne ve fetüs üzerine olan 

yan etkilerinin kesinlik kazanmamış olması, uterus talebini karşılayacak düzeyde bağışın 

olmaması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca gebelik 38. haftada sezaryen ile sonlandırılmakta ve 

sezaryeni takiben immünosüpresiflerin ömür boyu kullanımını önlemek amaçlı 6-12 ay sonra 

histerektomi operasyonu gerçekleştirilmektedir. Bunlar da sürecin cerrahi riskleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve beraberindeki cerrahi gelişmeler gelecekte ebelerin uterus 

transplantasyonu ile gebe kalan kadınlar ile daha sık karşılaşmasını sağlayacak ve gebeye 

vermiş oldukları sürekli bakım desteğine ek olarak farklı görev ve sorumluluklar yükleyecektir. 

Bu bağlamda ebelerin bakım rollerini bu doğrultuda planlamaları ve geliştirmeleri 

gerekmektedir. Bu derlemede uterus nakil süreci yanı sıra nakil sonrası gebelik gerçekleşmiş 

kadına verilecek ebelik bakımının ele alınması amaçlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Uterus transplantasyonu, ebelik, bakım. 
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1.GİRİŞ 

İmmünsupresif ilaçların keşfedilmesi ve organ/doku nakli ile ilgili yasal düzenlemelerin 

yapılması organ/doku transplantasyonlarının ivme kazanmasına olanak sağlamıştır. 

Organ/doku transplantasyonu, organ yetmezliğinin veya hastalık/kaza sebebiyle kaybedilen 

organın/dokunun tedavisinde kullanılan cerrahi bir tedavi girişimidir. Organ nakli; canlı bir 

vericiden veya kadavradan alınan sağlam bir organ/organ parçası ya da dokunun bir başka 

insanın vücudunda işlevini kaybetmiş organ ya da dokusu yerine nakledilmesidir (Tay, 2016; 

Şantaş ve Şantaş, 2018). Son zamanlarda cerrahi alanındaki önemli gelişmeler, organ/doku 

transplantasyonu girişimlerini modern tıbbın kabul edilen bir parçası haline getirmiş ve bu 

alanda önemli çalışmalar yapılmasına olanak sağlamıştır (Diniz, 2019; Gülen ve ark, 2018).  

Organ/doku nakilleri bir hastalığın tedavisi veya bir organın yetmezliği ya da kaybı/yokluğu 

mevcut olduğu durumlarda yaşam kurtarıcı olarak uygulanırken son zamanlarda hayati tehlikesi 

olmayan insanlarda yaşam kalitelerini artırmak amacıyla da uygulanır hale gelmiştir. Kalp, 

karaciğer, pankreas, kornea, kemik iliği gibi pek çok organ ve doku nakli yaşam kurtarmak 

amacıyla gerçekleştirilmektir. Son dönemde nakli yapılan bu organlara yüz, ekstremite ve 

uterus da eklenmiştir. Bu nakiller kişinin hayatını kurtarmak amacıyla değil, bağımsız 

yaşayabilmelerini sağlamak ve/veya yaşam kalitelerini artırmak için yapılan cerrahi 

girişimlerdir (Şantaş ve Şantaş, 2018; Özşaker, 2014; Türk Tabipleri Birliği, 2012). 

Uterus transplantasyonu gerçekleştirilen ve gebelik yaşayan kadınların bakımında ebeler 

hizmet veren bir sağlık profesyonelidir. Bu bağlamda derlemede uterus transplantasyonunun 

tarihsel süreci, mevcut ve etik durumu ile mevcut literatür doğrultusunda verilecek ebelik 

bakımına ilişkin öneriler ele alınmıştır. 

2. UTERUS TRANSPLANTASYONU 

Çocuk sahibi olamamak bir kadın veya bir çiftin hayatındaki en yıkıcı ve travmatik 

durumlardan biri olabilir. Günümüzde yardımcı üreme teknikleri infertilitenin birçok nedenine 

çözüm bulmuştur. Ancak uterusun tamamen yokluğu, embriyonun uterusa implante olamaması 

veya uterusun işlevini tam olarak yerine getirememesi gibi bazı uterin faktör infertilite nedenleri 

mevcut yardımcı üreme teknikleri ile tedavi edilememektedir.  

Yakın zamana kadar uterin faktör infertilitesine sahip olan kadınların gebe kalabilmeleri ve 

çocuk sahibi olabilmeleri için evlat edinme ve taşıyıcı annelik dışında başka bir seçenekleri 

yoktu. Taşıyıcı annelik ülkemizde dâhil olmak üzere çoğu ülkede çeşitli etik ve dini sebepler 

nedeniyle yasal değildir. Aile hukukunun konusuna giren evlat edinme durumu ise belirli 

koşullara bağlıdır. Bu nedenlerle uterus nakli, uterin faktör infertilitesi olan ve tedavi 
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edilemeyen kadınlar için potansiyel bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir (Nair et al, 2008; 

Koyun, 2017).  

Uterus nakli, uterus faktörlerine bağlı infertilitenin mevcut olduğu durumlarda, canlı kişi veya 

kadavradan alınan uterusun, uygun cerrahi yöntemler ve etik ilkelere bağlı kalınarak uygun 

kişiye nakledilmesidir (Öztürk ve Sevil, 2013). Literatürde ilk başarılı uterus transplantasyonu 

1966 yılında köpekler üzerinde yapılmış ve transplantasyon sonrası bir köpeğin 9, bir köpeğin 

ise 3 yavrusu dünyaya geldiği rapor edilmiştir. Çalışmanın sonunda ise immünolojik 

problemlerin çözülmesi durumunda ileriki zamanda klinik uterus homotransplantasyonunun 

mümkün olacağı sonucuna varılmıştır (Eraslan et al, 1966; Koyun, 2017). 1960 ve 1970 yılları 

arasında hayvanlar üzerinde uygulanmaya başlanan deneysel uterus transplantasyonuna, 1970 

yılından sonra in-vitro fertilizasyon yöntemlerinin başlaması ve hızla gelişmesi üzerine ilgi 

azalmış, 2000 yılına kadar benzer çalışmaların gerçekleşmediği görülmüştür (Öztürk ve Sevil, 

2013). İlerleyen süreçte uterus nakli ile ilgili hayvan deneyleri tekrar yaygınlaşarak farelerde 

(Racho et al, 2002), tavşanlarda (Sieunarine et al, 2008), maymunlarda (Mihara et al, 2011) ve 

insan dışı primatlarda (Kisu et al, 2016) gerçekleştirilmiştir. 

İnsan üzerinde ilk uterus nakli ise 6 Nisan 2000 tarihinde Suudi Arabistan’da yapılmıştır. 1994 

yılında sezaryen sonrası postpartum kanama nedeniyle histerektomi geçiren ve uterus nakli 

talep eden 26 yaşındaki bir kadın alıcıya kapsamlı değerlendirme sonucunda 46 yaşında 

histerektomi yapılan (bilateral multiloküle over kisti nedeniyle) ve uterusunu bağışlamayı kabul 

eden bir kadının uterusu nakledilmiştir. Nakil sonrası 2 kez menstruasyon görülmüş olup 

transplantasyonun 99. gününde akut vasküler troboz nedeniyle histerektomi yapılmıştır. 

Gebelik elde edilememesine rağmen, transplantasyon cerrahisinin kendisi, teknik olarak 

başarılı bulunmuştur (Fageeh et al, 2002). İnsan üzerinde ilk kez gerçekleştirilen uterus 

naklinden sonra, Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu 2008 yılında bu girişimle 

ilgili olarak bir komite raporu yayınlamıştır. Bu raporda uterusun canlı vericiden alınmasını etik 

açıdan uygun bulmadıklarını ve yeterli sayıda hayvan deneyleri yapıldıktan sonra insanlar 

üzerinde uterus nakli denemelerinin yapılması önerilmiştir (Milliez, 2009). 

İnsanlar üzerinde uterus transplantasyonunun ikinci klinik uygulaması Türkiye’de Akdeniz 

Üniversitesi Hastanesi’nde Özkan ve arkadaşları (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. 22 

yaşında trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen vericinin uterusu, 21 yaşında Mayer 

Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) sendromlu bir kadına nakledilmiştir. Uterus nakli 

prosedüründe bu alanda uzman kişilerden oluşan yerel transplantasyon komitesi tarafından 

ilgili riskler, adayların belirlenmesi için seçim kriterleri ve güncel literatür taraması 

tartışılmıştır. Uterus allotransplantasyonu ve prosedürü, görüşmeler ve değerlendirmeler 
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sonrasında Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Yerel transplantasyon komitesinin ve kurumsal 

inceleme kurulunun onayı alındıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilmiştir. Nakilden 20 gün 

sonra menstruasyon görülmüş ve bir yıl boyunca menstruasyon devam etmiştir. Belli aralıklarla 

farklı immünsupresif ilaçlar kullanılarak süreç takip edilmiş ve rejeksiyon gerçekleşmemiştir. 

2020 yılı Haziran ayında gebeliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya 

gelmiştir (Ün ve ark, 2018; Ozkan et al, 2013; Akdeniz Üniversitesi, 2020). 

İlk canlı vericiden transplantasyon ise 2012 yılında İsveç’te gerçekleşmiştir. Rokytanski 

sendromlu 35 yaşındaki bir hastaya 61 yaşındaki bir donörün uterusu nakledilmiştir. Başarılı 

embriyo transferinden sonra olguda kortikosteroidler tarafından engellenen hafif bir ret atağı 

oluşmuştur. Yakın takip ile gebelik süresince komplikasyon görülmemiş ve sorunsuz bir süreç 

yaşanmıştır. 2013 yılında, hasta gebeliğinin 31. haftasında preeklampsi ile kliniğe başvurmuş 

ve sezaryen doğum ile ilk uterus transplantasyonu bebeğini kucağına almıştır  (Brännström, 

2018). 

Uterus transplantasyonunda uygun hastanın seçiminin ardından prosedür aşağıdaki 

basamaklarda belirtildiği şekilde gerçekleşmektedir; 

- Psikolojik değerlendirme, 

- Fiziksel ve tıbbi değerlendirme, 

- Hasta ve ailesinin onamının alınması, 

- Oosit ve sperm toplama, 

- Canlı vericiden ve ailesinden uterusun alınması için onam alınması, 

- Nakil operasyonu, 

- İmmünosüpresif tedavinin uygulanması, 

- Nakil sonrası izlemlerin gerçekleştirilmesi, 

- Embriyo transferi ve transfer sonrası 14. günde gebelik testi, 

- Gebeliğin 38. haftasında sezaryen (Koyun 2017; Brännström, 2015). 

Bugüne kadar 60’tan fazla transplantasyon prosedürü ve en az 18 canlı doğum bildirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç merkez ve dünya çapında 15’ten fazla ekip aktif uterus 

transplantasyonu gerçekleştirmektedir. Çoğu merkez nakilden en az altı ay sonra embriyo 

transferini beklediğinden ve çoğu merkez nakledilen uterus başına iki sezaryen doğuma izin 

verdiğinden, işlem başına gebelik sayısının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir 

(Farrell et al. 2020). Bazı merkezler ise greftin beş yılı geçmeyen bir süre içinde çıkarılmasını 

önermektedir (Iske, 2020). 
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3.UTERUS NAKLİNE İLİŞKİN ETİK SORUNLAR 

Uterus transplantasyonu da hayat kurtaran bir operasyon olmamakla birlikte, anne olmayı hayal 

eden birçok kadının yaşamını değiştirecek bilimsel bir atılımdır. Önceleri anne olmak uterus 

malformasyonu olan hastalar için imkânsız iken uterus transplantasyonu ile bir umut 

doğmuştur. Günümüzde uterin infertilitesi olan hastalar gebe kalmak istediklerinde büyük 

zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar arasında etik, psikolojik ve yasal ikilemlere neden 

olan evlat edinme ve taşıyıcı annelik yer almaktadır. Taşıyıcı anneliğe birçok ülkede izin 

verilmemektedir (örn. Avustralya, Avusturya, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda, 

İtalya, Japonya Norveç, Polonya, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre Ürdün, Suudi Arabistan, 

Türkiye) bazı ülkelerde de (örn. Mısır) evlat edinmek yasal olarak onaylanmamaktadır. 

Potansiyel risklerine rağmen uterus transplantasyonu anne ve çocuk arasında intrauterin bağ 

sağladığından bu durumda alternatif olarak makul görünmektedir (Öztürk ve Sevil, 2013; 

Brännström et al., 2014; Brännström et al., 2015; Api et al., 2017; Peters et al., 2020; Farrell et 

al., 2020; Iske et al., 2020). 

Ancak uterus transplantasyonunun etik analizi karmaşıktır. Çünkü diğer organ nakillerinden 

farklı yönleri mevcuttur. Uterus transplantasyonu hayat kurtarıcı bir prosedür değildir ve geçici 

bir nakil türüdür. Ayrıca dini, ahlaki ve yasal değişiklikler nedeniyle etik açıdan küresel 

farklılıklar görülebilmektedir (Koyun, 2017; Ün& Erbaş, 2018; Öztürk& Sevil, 2013). Ülkeler 

arasında farklılıklara rağmen Moore, transplantasyonu uygulayacak merkezin etik açıdan üç 

kriteri karşılaması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar;  

1. Hastanın laboratuvar geçmişi ve prosedür için araştırma temelinin sağlam olması,  

2. Operasyonu gerçekleştirecek ekibin yetkinliği ile 

3. Operasyonun gerçekleştirileceği kurumun yetkinliği, tüm klinik hizmetleri disiplinler arası 

bir şekilde ne kadar iyi işlediklerini ve hastalara sunulan destek hizmetlerinin kalitesini içerir. 

Bir uterus naklinin etik olarak kabul edilebilir olması için, tüm bu kriterlerin şeffaf bir şekilde 

ve kamu değerlendirmesi yoluyla karşılanması gerekmektedir (Lefkowitz et al, 2012). Uterus 

naklinde üç klinik taraf bulunmaktadır. Bunlar verici, alıcı ve sağlık çalışanlarıdır. Bu üç 

bileşenin etik ilkeler bağlamındaki özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

Alıcı: Tıbbi kontrendikasyonu olmayan üreme çağındaki kadındır. Mevcut tüm altın 

standartlarda ve konservatif tedavilerde başarısız olan konjenital veya edinilmiş uterin faktör 

infertilitesi olmalıdır. Taşıyıcı annelik ve evlat edinme yöntemlerine ilişkin kişisel ya da yasal 

engelleri bulunmalıdır. Annelik için sorumlu bir karar verecek kadar bilgili ve baskı altında 

olmaması gerekmektedir (Lefkowitz, 2012). 
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Verici: Donör, tıbbi kontrendikasyonu olmayan üreme çağındaki kadındır. Canlı bağışçı parite 

ve bağış durumunu belirtmelidir. Postmortem bağışçı ise önceden bağış durumunu onaylamış 

olmalıdır. Uterin hastalık öyküsü olmamalıdır. Bağışçı, sorumlu bir karar verecek kadar bilgili 

olmalı, baskı altında olmamalıdır (Lefkowitz, 2012). 

Sağlık çalışanları: Sağlık ekibi, Moore'un üçüncü kriterlerini karşılayan bir kurumun üyesi 

olmalıdır. Her iki tarafada riskler, potansiyel başarı ve başarısızlık hakkında yeterli bilgi 

sunulmalı ve onam alınmalıdır. Donör veya alıcı bu haktan açıkça feragat etmemesi halinde 

sağlık ekibinin onların kimliğini gizleme görevi vardır (Lefkowitz, 2012). 

Uterus transplantasyonunun yaşam kurtarıcı bir prosedürden çok yaşam kalitesini arttıran bir 

uygulama olması etik açıdan en çok tartışılan konudur. Verici açısından işlemin geri 

dönüşümsüz olması, alıcı için beraberinde getirdiği cerrahi ve medikal riskler ile fetüsün maruz 

kaldığı immünosüpresif tedavi tartışmalı diğer konulardır. Bu nedenle bilgilendirme ve uygun 

olmayan verici/alıcı seçimi hayati önem taşımaktadır. 

4.UTERUS TRANSPLANTASYONU VE EBELİK GİRİŞİMLERİ 

Uterus transplantasyonu günümüzde birçok ülkede deneysel ve sınırlı sayıda gerçekleştirilmiş 

operasyondur. Nakil süreci geniş bir tıbbi ekip (rekonstrüktif cerrahlar, transplant cerrahları, 

kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, nefrologlar, immünologlar, psikiyatristler, 

embriyologlar, biyoetikçiler, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, anestezistler, yenidoğan 

uzmanları) tarafından yürütülmekle birlikte hastanın antenatal, innatal ve postnatal bakımında 

ebe ve hemşireler de görev almaktadırlar. Bu bağlamda ebelerin de üreme tıbbındaki gelişmeler 

paralelinde bakım rollerini geliştirmeleri gerekmektedir; 

Bakım donör ve alıcı açısından ayrı ayrı planlanmalıdır. Transplantasyon öncesi kapsamlı 

psikolojik değerlendirme yapılmalı, hem donöre hem de alıcıya operasyon öncesi, sırası ve 

sonrası süreç hakkında ayrıntılı bilgi ve sürekli destek sağlanmalıdır. Verici açısından 

operasyonun riskleri ve geleceğe yönelik üreme isteği tartışılmalıdır. Donörün fertilitesinin 

sona ermesi nedeniyle kararından emin olması ve bu işlemin kesinlikle geri dönüşümsüz bir 

işlem olacağı hususunda ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Alıcı açısından da benzer şekilde 

operasyonun riskleri, greftin reddi/düşük riski açıklanmalıdır. Tüm bu bilgilendirmeler hekim 

tarafından yapılmakla birlikte ekibin üyesi olan ebelerin de hasta/ailesinden gelen sorulara yanıt 

verecek tıbbi bilgiye sahip olması gerekmektedir. 

Uterus transplantasyonu immunosupresyon tedavinin gebelik sürecinde devam edeceği ve 

bunun fetüs üzerindeki etkilerinin tam olarak bilinmediği aileye açıklanmalıdır.  

Transplantasyon sonucu oluşan gebeliklerde prematürite, düşük doğum ağırlığı ve 

hipertansiyon/preeklampsi riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu gebeler belirtilen riskler açısından 
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yakın takip edilmelidir. İmmünsupresif tedavinin etkileri konusunda ebelerin de bilgi 

birikimlerini güncellemeleri gerekmektedir. 

Uterus transplantasyonunda olabildiğince sağlıklı bir gebelik elde etmek ana amaç olmakla 

birlikte nakil sırasında pelvik sinirlerin anastomozu mümkün olmadığından normal gebelik ve 

bebek hareketi algısının olamayacağı belirtilmektedir. Bu durum gebelikteki risk takibini de 

daha önemli kılmaktadır. 

Bazı immunosupresanlar, alıcının enfeksiyon riskini artırabilmekte ve bazıları gelişmekte olan 

fetüs için risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle gebeler enfeksiyonun gelişme riskleri yönünden 

bilgilendirilmelidir. İmmunosupresyonun yan etkileri, organ naklinin reddi gibi risklerin yanı 

sıra diyabet ve malignitelerin gelişimi açısından alıcıların yüksek risk altında olduğu 

belirtilmektedir. Bu risklere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Yenidoğanın yoğun bakım 

ünitesinde takibi gerekebileceğinden aileye konu kakında bilgi verilerek, doğum öncesi 

dönemde yoğunbakım ziyareti yapması sağlanabilir. 

Sonuç olarak teknoloji ve beraberindeki cerrahi gelişmeler gelecekte ebelerin uterus 

transplantasyonu ile gebe kalan kadınlar ile daha sık karşılaşmasını sağlayacak ve gebeye 

vermiş oldukları sürekli bakım desteğine ek olarak farklı görev ve sorumluluklar yükleyecektir. 

Bu bağlamda ebelerin bakım rollerini bu doğrultuda planlamaları ve geliştirmeleri 

gerekmektedir. 
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