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Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 19-21 Nisan 2019 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi’ne sizleri davet 
etmekten büyük onur duymaktayız. 
 
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak bu yıl “Ebeler: Kadın 
Haklarının Savunucusudur". teması ile ev sahipliği yaptığımız kongrede; bilimsel düşünceleri ve 
araştırmaları paylaşmak, yeni fikirler üretmek, farklı bakış açıları yaratmak, ebelik öğrencilerimizi, bilim 
insanlarımızı ve konuya ilgi duyan tüm katılımcıları bir araya getirmek amacı ile çeşitli kurslar, 
konferanslar, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilmektedir. Bilimin ışığında, güncel 
yaklaşımlar doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışından gelen ebelik mesleğinin değerli üyeleri ve alanlarında 
uzman konuşmacılar ile sizleri buluşturmayı, ebelik mesleğine dair paylaşımların ve çözüm odaklı 
tartışmaların yapılması yoluyla ebelik alanına katkı sunmayı amaçlamaktayız. Kongrenin bilimsel yönden 
meslektaşlarımızla bir paylaşım ortamı oluşturması ve mesleğin toplumsal önemine dikkat çekmesi 
bakımından yararlı olacağını düşünüyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz. 
 
Anadolu’da kurulan medeniyetlerin izlerini bünyesinde barındıran, tarihi zenginlikleri, kültürel değerleri, 
kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan güzel şehrimiz Sivas’ta 
birlikte olabilmek dileği ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
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Sinem ALBAYRAK KAYA 
Özgür ALPARSLAN 
Keziban AMANAK  
Ayten ARIÖZ DÜZGÜN 
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Eda CANGÖL  
Seda CANGÖL 
Gülhan CENGİZ 
Büşra CESUR  
Güler CİMETE  
Özlem ÇAĞAN   
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ 
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Hannah DAHLEN 
Gülseren DAĞLAR 
Debonnet SERENA 
Nuriye DEĞİRMEN 
Hülya DEMİRCİ  

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI   
İnayet GÜNTÜRK 
Elif Yağmur GÜR   
Aytül HADIMLI   
Rukiye HÖBEK AKARSU 
Sibel İÇKE  
Selda İLDAN ÇALIM  
Sevil İNAL 
Mervi JOKINEN 
Özlem KARABULUTLU  
Birsen KARACA SAYDAM  
Zekiye KARAÇAM 
Nazan KARAHAN   
Ayşe KARAKOÇ 
Özen Esra KARAMAN 
Belkıs KARATAŞ AKTAN 
Nurten KAYA 
Gülbahar KESKİN 
Meral KILIÇ  
Nezihe KIZILKAYA BEJİ 
Asiye KOCATÜRK 
Gönül KURT  
Leman KUTLU 
Hazel Çağın KUZEY 
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR 
Meral MADENOĞLU KIVANÇ 
Eva MATINTUPA 
Nuran MUMCU  
Duygu MURAT ÖZTÜRK 
Deniz MUTLUAY 
Filiz OKUMUŞ   
Besey ÖREN 
Handan ÖZCAN 
Neslihan ÖZCAN 
Kevse ÖZDEMİR 
Nurten ÖZEN 
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Nebahat ÖZERDOĞAN   
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Sibel ŞEKER  
Selma ŞEN   
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Filiz TAŞ  
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Hüsniye DİNÇ 
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Ayşegül DURMAZ  
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Sevda ELİŞ YILDIZ 
Elif ERDEM GÜZEL 
Ayla ERGİN  
Sibel ERKAL İLHAN  
Fazilet ERMAN  
Şükran ERTEKİN PINAR 
Gamze FIŞKIN 
Gülçin GACAR 
Nuran GENÇTÜRK 
Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ  
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Tuba UÇAR  
Meltem UĞURLU 
Elif ULUDAĞ  
Mesude ULUŞEN 
Nilgün ULUTAŞDEMİR 
Hale UYAR HAZAR 
Tuğba UZUN ÇAKMAK 
Zehra Demet ÜST 
Victoria VIVILAKI 
Burcu Avcıbay VURGEÇ 
Hacer YALNIZ DİLCAN 
Filiz YARICI ATIŞ  
Beril Nisa YAŞAR 
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Hayrunnisa YEŞİL  
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Selda YÖRÜK 
Mine YURDAKUL 
Zeliha Burcu YURTSAL 
Ummahan YÜCEL 
Neriman ZENGİN 

 

  



BİLİMSEL PROGRAM 
 

19 NİSAN 2019 CUMA 

09.00- 
17.00 

KURSLAR YER 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ebelik Bölümü 

 Pelvik Taban Kursu Derslik B-104 

 Epizyotomiyi Önlemeye Yönelik 
Perine Masajı 

Derslik B-105 

 Epizyotomi Simülasyonu Kursu Derslik B-206 

Çalıştay 1: Ebelikte Anabilim Dallarının 
Kurulması 

YER 

13.00- 
17.00 

Moderatörler: Prof. Dr. Saadet 
YAZICI 
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM 
Raportörler: Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren DAĞLAR 
Arş. Gör. Sultan UÇUK 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Mihmandar Otel 

 

20 NİSAN CUMARTESİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi 

Saat Ana Salon ( Keykavus Salonu) 

08.00-09.00 Kayıt 

09.00-09.30 Müzik Dinletisi 
Açılış Konuşmaları 

09.30-10.00 KONFERANS: Ebelikte Uzmanlaşma 
Dr. Öğr. Üyesi Nazan KARAHAN (Ebeler Derneği Başkanı) 

10.00-10.15 Kahve Arası 

10.15-12.00 PANEL I: Eğitim, Kalite ve Ebelik 
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Gülümser DOLGUN, Doktora Öğrencisi Öğr. Gör. 
Safiye AĞAPINAR ŞAHİN 

Ebeler: Kadın Haklarının Savunucusudur 
Doç. Dr. Büşra CESUR 

Ebeler Kaliteli Bakım ve Eşitlikçi Yaklaşımla Önderlik Eder 
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Burcu YURTSAL 

Midwifery care - challenges, opportunities and aspirations 
Prof. Rita Borg XUERE, Faculty of Health Sciences, Midwifery Department Head - 
ICM Southern Europe Regional Representative 
 
Midwifery Education in Europe 
Prof. Eva MATINTUPA, Novia University of Applied Sciences NOVIA- Treasurer of 
European Midwives Association 



12.00-13.00 Öğle Yemeği 

13.00-13.30 
Ebelik Öğrencileri İçin Klinik Öğretimde Mobil ve Web Tabanlı Yazılım Otomasyonu 
Dr. Öğr. Gör. Ali ARI 

 

13.30 

Öğrenci Sağlık Eğitimi Materyali Sergisi; Öğr. Gör. İlknur BİLGİN; Öğr. Gör. 
Sema BİÇER 
 
Fotoğraf Sergisi; Dr. Ebuzer BEKAR 

 Ana Salon 
(Keykavus Salonu) 

Salon 1 
(Kırmızı Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

13.30-15.00  
PANEL II: Eğitim, 
Kalite ve Ebelik I 
Oturum Başkanları:Dr. 
Öğr. Üyesi Tuba UÇAR, 
Doktora Öğrencisi Öğr. 
Gör. Vasviye EROĞLU 
Team Work: Agnes 
Simon, Vice President 
of European Midwives 
Association 
 

ORAMMA Project 
Assist. Prof. Victoria 
Vivilaki, Community 
Midwifery at University 
of West Attica-
President of Hellenic 
Midwives Association 
 
Göç ve Ebelik 
Öğrencilerinin 
Yaşadığı Güçlükler 
Dr. Öğr. Üyesi Asiye 
AYAR KOCATÜRK 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi 
Şenay TOPUZ, 
Doktora 
Öğrencisi Öğr. 
Gör. Sibel 
KARAKOÇ 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Serap 
TOPATAN, 
Doktora Öğrencisi 
Öğr. Gör. Nurdan 
KAYA 
 

13.00-15.00 
ÇALIŞTAY II. 
Lisansüstü Eğitim 
Standardizasyonu 
Moderatörler: Prof. 
Eva MATINTUPA, 
Prof. Dr. Nezihe 
KIZILKAYA BEJİ, 
Doç. Dr. Hava 
ÖZKAN 
Raportör: Doktora 
Öğrencisi Öğr. Gör. 
Demet ÇAKIR 

15.00-15.15 Kahve Arası / Coffee Break 

 Ana Salon 
(Keykavus Salonu) 

Salon 
1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

15.15-17.00 PANEL III: Eğitim, 
Kalite ve Ebelik II 
Oturum 
Başkanları: Doç. Dr. 
Özgür ALPARSLAN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Hilal ÖZBEK 
 
Cross 
Border 
Solutions for 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Dilek 
BİLGİÇ, Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi Ebe 
Şengül 
SÜRÜCÜ 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi 
Semiha AYDIN 
ÖZKAN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Gizem 
ÇITAK 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Doç. 
Dr. Ayla ERGİN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Öznur 
HASDEMİR 
 

 



 Breastfeeding 
Problems 
Midwife Serena 
DEBONNET, Belgium, 
Coordinator BFHI- 
Midwife - Lactation 
Consultant IBCLC - 
International 
Confederation of 
Midwives Central 
Europe Representative 

   

Kültürel Tevazu 
Dr. Öğr. Üyesi Mine 
BEKAR 

   

Kırsal Alanda Ebelik 
Hizmetleri: Kalite ve 
Engeller 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem 
DURAN AKSOY 

   

Güç ve Kadın 
Prof. Dr. Nebahat 
ÖZERDOĞAN 

   

19.00 GALA YEMEĞİ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 

 

21 NİSAN 2019 PAZAR 

Saat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi 

 Ana 
Salon (Keykavus 
Salonu) 

Salon 1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

09.00-10.45 PANEL IV: Öğrenci 
Değişim 
Programları ve 
Kariyer Planlama 
Oturum 
Başkanları:Doç. 
Dr. Hafize ÖZTÜRK 
CAN (EBEARGE 
Başkanı), Öğrenci 
Ebe Hatice Ceren 
YILDIRIM 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Songül 
AKTAŞ, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Birsen 
SÜSLÜOĞLU 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Doç. 
Dr. Şule GÖKYILDIZ 
SÜRÜCÜ,, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Kübra Havva 
TOKSOY 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Mesude 
ULUŞEN, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Ünzile 
YILDIRIM 
 

 Kariyer Planlama 
Doç Dr. Hafize 
ÖZTÜRK CAN 
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Erasmus+ Plus 
Programı ve 
Ebelik 
Dr. Öğr. Üyesi 
ŞÜKRAN ERTEKİN 
PINAR 
Öğrenci Gözüyle 
Erasmus+ 
Programı 
Bettina SZABO 
(Pécs Üniversitesi 
Ebelik Bölümü 
Öğrencisi), Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Emine KILIÇ 

 

Farabi Programı 
ve Ebelik 
Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren DAĞLAR, 
Öğrenci Gözüyle 
Farabi Programı 
ve Ebelik  
Yüksek Lisans 
Öğrencisi Araş. 
Gör. Merve KURT 

   

10.45-11.00 Kahve Arası / Coffee Break 

 Ana 
Salon (Keykavus 
Salonu) 

Salon 1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

11.00-12.30  

PANEL V: Ebelik 
Uygulamalarında 
Güvenlik Oturum 

Başkanları:Dr. Öğr. 
Üyesi Eylem 
TOKER, Doktora 
Öğrencisi Öğr. 
Gör. Özlem 
AKGÜN 

 

Öğrencilerde Risk 
Algısı 

Doç. Dr. Sema 
DERELİ YILMAZ 

 

 

 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: 
Doç. Dr. Şükran 
ÖZKAHRAMAN 

KOÇ, Öğrenci 
Ebe Ahmet 
YAĞIZ  

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Rukiye 
HÖBEK AKARSU, 

Yüksek Lisans 
Öğrencisi Ebe 
Şenay POLAT  

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: 
Dr. Öğr. 
Üyesi Evrim 
ÇELEBİ, 
Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi 
Ebe Hatice 
Nur 
KAYAPINAR 
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Öğrenci Gözüyle 
Şiddet ve Mobbing 
Öğrenci Ebe 
Melike CERAN 

 

Öğrenci ve Hasta 
Güvenliği 

Dr. Öğr. Üyesi 
Gülbahtiyar 
DEMİREL 

 

 

Ebelik 
Uygulamalarında 
Malpraktis 

Doç. Dr. Meltem 
DEMİRGÖZ BAL 

12.30-13.00 Kapanış ve Ödül Tören 
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POSTER 
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P-1  GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR VE ANTİSEPTİK SEÇİMİ: YENİDOĞAN ÖRNEĞİ 

 
Keziban AMANAK1, Nazlı Nur GÖÇEN1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Yenidoğanların dış etkenlere karşı en hassas olan organı cildidir. Bu yüzden yenidoğanların cildini travmalara 

karşı korumak oldukça önemlidir. Dolayısıyla yenidoğanların doğum odasında bakımında ya da yenidoğan 

ünitelerinde uygulanan girişimlerde kullanılacak antiseptik seçimi oldukça önemlidir. Ancak güvenli antiseptik 

seçimi konusu hala tartışılan bir konudur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, yenidoğanlarda antiseptik seçimine 

yönelik ilgili literatürü incelemektir. Ulakbim ve Pubmed veri tabanlarından “antiseptik, yenidoğan, yenidoğan ve 

antiseptik solüsyon” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış ve tam metnine ulaşılan makaleler üzerinden 

yenidoğanda antiseptik seçimi konusu incelenmiştir. Yenidoğanlarda girişimsel uygulamalarda povidon iyot 

kullanımı etkili bir yöntem olarak gözükmektedir. Ancak povidon iyot cilt nekrozuna ve hipotroidiye neden 

olabildiği için prematürelerde kullanımı önerilmemektedir. Girişimsel uygulamalarda kullanılabilecek diğer bir 

solüsyon ise alkoldür. Ancak alkol de prematüre bebeklerde cilt yanıklarına neden olabileceği için kullanımı uygun 

değildir. Klorheksidin ise, göbek bakımında ve cerrahi girişim öncesi cilt temizliğinde kullanılan düşük toksisite 

ve yüksek antibakteriyel özellikte olup; alkol ve povidon iyoda göre daha güvenilir bir solüsyon olarak 

gözükmektedir. Bu bilgilere istinaden yenidoğanlara uygulanacak girişimsel işlemlerde kullanılacak solüsyonların 

arasından klorheksidin; alkol ve povidon iyoda göre daha güvenilir bir seçenek olarak gözükmektedir. Ancak bu 

konuda yapılmış daha fazla kanıt temelli çalışmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİSEPTİK, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN VE ANTİSEPTİK SOLÜSYON. 

 
  



14 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

INTERVENTIONAL APPLICATIONS AND ANTISEPTIC SELECTION: NEONATAL CASE 

 
Keziban AMANAK1, Nazlı Nur GÖÇEN1 

 
1Adnan Menderes University  

The most sensitive organ of newborns to external factors is skin. Therefore, it is very important to protect the skin 

of newborns against trauma. Therefore, the selection of antiseptics to be used in the care of newborns in the 

delivery room or in newborn units is very important. However, the issue of safe antiseptic selection is still a matter 

of debate. Therefore, the aim of this study is to examine the relevant literature for the selection of antiseptics in 

newborns. Screenings of m antiseptic, newborn, newborn and antiseptic solution solüsyon were searched from 

Ulakbim and Pubmed databases. Povidone iodine may cause skin necrosis and hypothyroidism and it is not 

recommended for use in premature infants. Another solution that can be used in interventional applications is 

alcohol. However, alcohol can also cause skin burns in premature infants. Chlorhexidine has low toxicity and high 

antibacterial properties used in skin care and skin cleansing prior to surgery. alcohol and povidone seem to be a 

more reliable solution than iodine. Based on this information, chlorhexidine may be used for interventional 

procedures to be applied to neonates; alcohol and povidone seem to be a more reliable option than iodine. However, 

more evidence-based studies on this subject are needed. 

KEYWORDS: ANTİSEPTİC, NEWBORN, NEWBORN AND ANTİSEPTİC SOLUTİON. 
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P-2   EBELİK EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTASI MI ? BAKIM PLANI MI? 
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Amaç: bu derleme ebelik eğitiminde kkavram haritası mı yoksa bakım planının mıd aha etkili olduğunu araştırmak 

için yapılmıştır. Sonuç: Türkiyede ebelik eğitimi gebelik ve doğumun normal, fizyolojik bir süreç olduğu 

düşüncesinden temel alır. Bakıma odaklı sisteme dayalı olan ebelik eğitiminden, dünyanın hızla değişmesi ve 

bilginin de artmasıyla profesyonellik beklenmektedir. Bakımda profesyonelliğin temeli eğitimin etkinliğine ile 

dayanmaktadır. Bakım planı süreci birbirleriyle ilişkili veri toplama, tanılama, sonuçları belirleme, planlama, 

uygulama ve değerlendirme olmak üzere 6 basamaktan oluşur. Ülkemizde yapılmış çalışmalar incelendiğinde, 

öğrenciler klinik uygulamalarda bakım sürecini ve bakım tanımlarını belirleyebilme, tanımlayıcı özellikler, ilişkili 

faktörler, sonuç kriterlerini saptama, planlama ve değerlendirme adımları istenilen düzeyde yapamadıkları 

belirlenmiştir. Ebelik öğrencilerinin bakım planı yaparken en çok zorlandıkları alanıntanıları belirleme olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirisel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkili bir 

yöntem olan kavram haritası: ana kavramları şekillendirmek ve kavramlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını 

sağlamak için oluşturulan akış şemalarını içermektedir. Bu tekniğin amacı öğrencinin önceki bilgileri ile yeni 

edindiği bilgilerin birleştirildiği anlamlı öğrenmenin başarılmasıdır. Vaka sunumlarında ve bakım planı 

hazırlanmasında büyük kolaylık sağlar. Kavram haritaları hastaya yaklaşımın bütüncül olmasını sağlar.Bu yöntem 

başlangıçta bir öğretim aracı olarak kullanılmış olsa da son yıllarda öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak 

ve ölçme ve değerlendirme aracı olarak da kullanılması dikkat çekmektedir. Tiap ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 

sonucunda sağlık eğitimi alan öğrencilerin hasta bakımı ve güvenliği kapsamında kavram haritasını daha etkin 

kullandıklarını ,öğrenimi ve öğretimi etkinleştirdiği saptanmıştır. Bakım planı hazırlamak yerine kavram haritaları 

kullanımı zihinsel gelişmeyi daha iyi bir şekilde sağlar. Kavram haritaları bütüncül bakış açısını geliştirir. Kavram 

haritaları analiz ve sentez yapabilmeyi geliştirir. Kavram haritaları klinik çalışmada karar verme becerisinin 

gelişmesini sağlar.Sonuç olarak ebelik eğitiminde bakım planı yerine kavram haritası kullanmak öğrenme ve 

öğretme sürecini daha etkin kılmaktadır. 
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IS THE CONCEPT MAP IN MIDWIFERY EDUCATION? MAINTENANCE PLAN? 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1, İkbal Emel ÖZTÜRK2, Rabia ASLAN2 

 
1Lokman Hekım Unıversıty, 2Ankara Unıversıty 

Objective: This review was carried out to investigate whether kkavram map or maintenance plan was effective in 

midwifery education. Conclusion: The normal pregnancy and childbirth midwifery education in Turkey is based 

on the idea that a physiological process. From midwifery education based on care-oriented system, professionalism 

is expected due to rapid change of world and increase in knowledge. The basis of professionalism in care is based 

on the effectiveness of education. The maintenance plan process consists of 6 steps: data collection, diagnosis, 

determination of results, planning, implementation and evaluation. When the studies performed in our country 

were examined, it was determined that the students could determine the maintenance process and maintenance 

definitions in clinical applications, identify descriptive characteristics, related factors, outcome criteria, planning 

and evaluation steps at desired level. It was determined that midwifery students determined the most difficult areas 

in the care plan. Concept map, which is an effective method for students to develop critical thinking and problem 

solving skills, includes flow charts that are formed to shape the main concepts and to provide an understanding of 

the relationships between concepts. The aim of this technique is to achieve meaningful learning in which the 

student's previous knowledge is combined with his / her new knowledge. Provides great convenience in case 

presentations and maintenance plan preparation. Concept maps provide a holistic approach to the patient. Although 

this method was initially used as a teaching tool, it is noteworthy that in recent years, students' cognitive structures 

have been used as a tool for measurement and evaluation. As a result of the study conducted by Tiap et al., It was 

found that the students who use health education more effectively use the concept map in terms of patient care and 

security and enable learning and teaching. The use of concept maps instead of preparing a care plan provides better 

mental development. Concept maps develop a holistic perspective. Improves the ability to analyze and synthesize 

concept maps. Concept maps enable the development of decision making skills in clinical study. As a result, using 

concept map instead of maintenance plan in midwifery education makes learning and teaching process more 

effective. 

KEYWORDS: MIDWIFERY, CONCEPT MAP, MAINTENANCE PLAN 
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P-3   DOĞUMDA KALİTELİ BAKIMIN ÖNEMLİ BİLEŞENİ: DOĞUM DENEYİMİ 
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Giriş: Doğum deneyimi, kadınların fizyolojik ve psikolojik sağlığı, sonraki doğum ve anne bebek bağlanması gibi 

faktörleri etkilemesi nedeniyle son derece önemli olup, literatürde son yıllarda sağlık profesyonelleri tarafından 

değerlendirilmesi ve kültüre uygun ölçüm araçlarının geliştirilmesi vurgusu yapılmaktadır. Amaç: Bu derlemenin 

amacı, doğum deneyimi ile ilgili yapılan ölçüm araçlarını incelemektir. Bulgular: Pozitif doğum deneyimi; kadının 

annelik rolüne uyumu kolaylaşmasını ve kendine olan özgüvenin artmasını sağlar. Negatif deneyimler ise, annenin 

doğum sonrası depresyon ve bebeğine karşı olumsuz duygular geliştirme riskini arttırır. Nitekim İngiltere Ulusal 

Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) “kadınların doğum deneyimlerinin büyük farklılıklar 

gösterdiğini ve birçok faktörden etkilendiği” bildirmektedir. Yaş, gelir, eğitim düzeyi, medeni durum, doğum 

sayısı ve şekli, doğum desteği, doğum ağrısı, kadının otonomisi ve kararlara katılımı, korku, önceki doğum 

deneyimi ve beklentileri, doğumda komplikasyon gelişimi ve mahremiyet gibi faktörler bunlardan bazılarıdır. 

Kadınların doğum deneyimleri, sağlık bakım sisteminin değerlendirilmesinde de önemli role sahiptir. Türkiye’de 

de Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında hasta memnuniyetinin ölçülmesi, kaliteli bakımın göstergelerinden 

biridir. Bu nedenle gebelerin pozitif doğum deneyimlerini arttırmak ve bu deneyimi etkileyen faktörleri 

belirleyebilmek amacıyla kültürlere uygun ve sağlık profesyonellerinin kolay kullanabileceği çeşitli ölçüm araçları 

oluşturulmuştur. Literatürde en sık “doğum deneyimi anketi” ve “doğum deneyimi değerlendirme anketi” gibi 

ölçüm araçlarının kullanıldığı gözlenmiştir. Ayrıca sezaryen ve diğer doğum müdahaleleri ile karşılaşan ve şiddetli 

doğum ağrısı yaşayan annelerin daha fazla negatif doğum deneyimine sahip oldukları bildirilmiştir. Bununla 

birlikte Türkiye’de gebelerin doğum deneyimini ölçmeye yarayan herhangi bir ölçüm aracına ulaşılamamıştır. 

Sonuç: Doğum deneyimi ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve ebeler tarafından kullanılması gebelerin pozitif doğum 

deneyimi kazanmalarına yardımcı olacaktır. 
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IMPORTANT COMPONENT OF QUALITY CARE AT CHILDBIRTH: CHILDBIRTH 

EXPERIENCE 

 
Ayla ERGİN1, Suzi ÖZDEMİR1 

 
1Kocaeli University  

Background: Childbirth experience is extremely important because it affects physiological and psychological 

health of women, factors such as subsequent birth and maternal infant attachment. In recent years, in literature it 

is emphasized to evaluate by health professionals and develop culture appropriate measurement tools. Aims: The 

aim of this review is to examine the measurement tools related to childbirth experience. Results: Positive childbirth 

experience; helps women to adapt to role of motherhood and to increase self-esteem. Negative experiences increase 

risk of developing postpartum depression and negative feelings for baby. Also, UK National Institute of Health 

and Care Excellence reports that women's birth experiences are vary widely and affected by many factors. Such 

as age, income, education level, marital status, number and type of births, birth support, labor, autonomy and 

participation in decisions, fear, previous birth experience and expectations, complication development at birth and 

privacy are some of these factors. Women's childbirth experiences also play an important role in evaluation of 

health care system. In Turkey, context of Quality Standards in Health measurement of patient satisfaction, is one 

of indicators of quality care. For this reason, in order to increase positive birth experiences of pregnant women and 

to determine factors that affect this experience, various measurement tools which are suitable for cultures and easy 

to use by health professionals have been formed. Most common measurement tools such as “Childbirth Experience 

Questionnaire” and “Questionnaire for Assessing the Childbirth Experience” were used in literature. In addition, 

it has been reported that mothers who experience cesarean and other birth interventions and who have severe birth 

pain have more negative birth experience. However, any measurement tool for measuring experience of pregnant 

women in Turkey could not be reached. Conclusion: Development of childbirth experience measurement tools and 

use by midwives will help pregnant women gain positive childbirth. 

KEYWORDS: MIDWIFERY, CHILDBIRTH, CHILDBIRTH EXPERIENCE. 
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Emzirme, anne sütünün bebeğe verilmesinde kullanılan en doğal yoldur. Önde gelen sağlık otoriteleri, doğumdan 

sonra ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeyi önermektedirler. Emzirmenin pek çok sağlık yararına rağmen, 

doğumdan sonra emzirmeye başlayan çoğu anne, istemese de karşılaşılan problemlerden dolayı emzirmeyi 

durdurabilmektedirler. Emzirmeyi kesmenin yaygın bir nedeni de ağrılı meme uçlarıdır. Derleme niteliğinde 

hazırlanan bu çalışmanın amacı, emziren kadınlarda ağrılı meme ucu sorunlarını önlemek ya da azaltmak amacıyla 

tasarlanan meme kalkanı hakkında literatürde yer alan bilgileri paylaşmaktır. Emziren kadınlarda meme ağrısını 

azaltmak için tasarlanan birçok farklı girişim vardır. Bunlar farmakolojik (antibiyotik/antifungal krem), 

farmakolojik olmayan (lanolin, nane yağı) topikal tedaviler, pansumanlar (sıcak kompresler, hidrojel pansumanlar, 

çay poşetleri) ve meme koruma cihazı olarak da bilinen meme kalkanıdır. Meme kalkanı, göğüs pedine benzeyen, 

meme ucu ve areola üzerine takılan yumuşak silikon yastığı ve sert dış kabuğu olan içi boş plastik disklerdir. 

Meme kalkanı, emzirmenin özellikle ilk günlerinde meme uçları genellikle hassas olabileceğinden ve meme ucu 

ağrısını önleyebileceğinden tavsiye edilir. Meme kalkanı kullanımı ağrılı, çatlamış meme uçlarını giysilere 

sürtünmekten koruyabilir, daha fazla ağrı ve tahrişi önlemeye yardımcı olarak meme uçlarının daha hızlı 

iyileşmesini sağlayabilir, meme ucuna hafif ve sabit bir basınç uygulayarak memedeki sütün göğüslerden dış 

kabuğa yavaşça akmasını sağlayarak meme angorjmanını hafifletebilir, anne sütünü toplayabildiğinden utanç 

verici sızıntıları önleyebilir ve kıyafetini lekelerden koruyabilir, emzirirken ya da memeyi pompalarken diğer 

memeden damlayan sütün toplanmasını sağlayabilir. Klinik olarak bazı vakalarda meme kalkanı kullanımından 

memnuniyet duyulduğu gözlenirken, Dennis ve arkadaşlarının (2014) yaptığı Cochrane sistematik derlemede, 

kontrol grubu ile lanolinli meme kalkanı kullanan kadınlar arasında ağrı skoru, meme ucu iyileşmesi ve 

memnuniyet oranları arasında anlamlı fark olmadığı, Demirci (2015)’nin yaptığı deneysel çalışmada, doğum 

sonrası dönemde meme kalkanı kullanımının, meme ucu çatlağı gelişmesini azalttığı belirtilmektedir. Sonuç 

olarak, meme kalkanı konusunda yeterli bilimsel çalışmanın olmadığı, daha fazla kanıt düzeyi yüksek çalışmalara 

gereksinim bulunduğu söylenebilir. 
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A TOOL USED IN THE PREVENTION AND REMOVAL OF PAINFUL NIPPLE 

PROBLEMS: BREAST SHIELD 

 
Hale UYAR HAZAR1, Zekiye KARAÇAM1 

 

1Adnan Menderes University  

Breastfeeding is the most natural way for giving breast milk to the baby. Leading health authorities recommend 

only breastfeeding for the first six months after birth. In spite of many health benefits of breastfeeding, most 

mothers who start breastfeeding after birth can unwillingly stop breastfeeding because of problems encountered, 

a common cause of stopping breastfeeding is also painful nipples. The aim of this review study is to share the 

information in the literature about breast shield designed to prevent or reduce the painful nipple problems in 

breastfeeding women. There are many different interventions designed to reduce breast pain in breastfeeding 

women. These are pharmacological(antibiotic/antifungal-cream), non-pharmacological(lanolin, peppermint-oil) 

topical treatments, dressings (hot-compresses, hydrogel-dressings, tea-bags) and the breast shield also known as 

breast protection device. The breast shield are hollow plastic discs with a soft silicone cushion and a hard outer 

shell similar to breast pad, attached to the nipple and areola. The breast shield is recommended since the nipples 

can be usually sensitive especially in the first days of breastfeeding and can prevent nipple pain. The use of breast 

shells can protect sore, cracked nipples from rubbing up to clothes, provide faster recovery of the nipples, prevent 

embarrassing leaks and protect clothes from stains since breast shells can collect breast milk. Clinically, while it 

is observed that breast shield use is satisfied, in a Cochrane systematic review (Dennis et al. 2014), there was no 

significant difference between the control group and the women using breast shield with lanolin, pain scores, 

nipple healing and satisfaction rates, in an experimental study (Demirci 2015), it is stated that the use of breast 

shields in the postpartum period reduces the development of nipple cracks. As a conclusion, there is not enough 

scientific study about breast shielding and there is a need for studies with higher level of evidence. 

KEYWORDS: BREASTFEEDİNG, BREAST SHİELD, PAİNFUL NİPPLE 
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UYKU KALİTESİ ÜZERİNE MÜZİĞİN ETKİSİ 
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1Çukurova Üniversitesi  

Bu araştırma yatak istirahatindeki riskli gebelerin anksiyete ve uyku kalitesi üzerine müziğin etkisini 

değerlendirmek amacıyla güncel literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Gebelik, kadının yaşam sürecinde 

görülen fizyolojik bir olaydır. Ancak gebelik döneminde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve 

daha önceden var olan kronik hastalık durumu kadının gebeliğe uyum sağlamasını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden mortalite ve morbidite olasılığını artıran fizyolojik, sosyal 

ve emosyonel durumlar riskli gebelik olarak adlandırılmaktadır. Riskli gebelik tanısını almış kadınların, tıbbi 

tedavi ve bakım için uzun sürelerle hastanede yatak istirahatinde olmaları gerekebilir. Yatak istirahati anne ve 

fetüs sağlığının korunmasında ve gelişmesinde olumlu etkilere sahip olmanın yanı sıra birçok açıdan olumsuz 

etkiler oluşturabilmektedir. Bu olumsuz etkiler: Uyku sorunu ve anksiyete, alışılan günlük faaliyetlerden uzak 

kalma, doğacak bebek için hazırlıkları tamamlayamama, diğer hastalar ve ziyaretçileri tarafından sorgulanma, 

başkalarına bağımlı olma ve kendini mahkûm gibi hissetme, sürekli pijama/gecelik giymek zorunda olma ve 

doğumun nasıl olacağı konusunda endişelenme gibi kendilik imajı sorgulayan stresörler şeklinde sıralanabilir. 

Uyku sorunu ve anksiyete yatak istirahatindeki gebelerde sık görülen sorunların başında gelmektedir. Bu sorunlar 

ile baş etmede nonfarmakolojik yöntemlerin kullanılması önemlidir. Gebe ve ailesi, yüksek riskli gebeliğin 

getirdiği kriz durumuyla baş etmek için, hem geçmişte kullandıkları baş etme mekanizmalarına başvurmak, hem 

de yeni baş etme yöntemleri öğren¬mek zorundadır. Gevşeme egzersizleri, düşleme-yoga, biyofeedback, sosyal 

destek, masaj terapisi, akupunktur, müzik terapisi, maneviyatı güçlendirme stresle baş etmeye yardımcı olan 

yöntemler arasındadır. Baş etmede kullanılması önerilen nonfarmakolojik yöntemlerden en önemlisi müzik 

terapisidir. Müziğin tam etkisi bilinmemekle beraber gevşeme ya da dikkati başka yöne çekme ile etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Gebeyi rahatsız eden uyaranlardan uzaklaştırıp endorfin salınımını arttırarak gevşemesine 

yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda antepartum dönemde hastaneye yatan yüksek riskli 

gebeliklerde oluşan sıkıntıları azaltmada müziğin önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bu dönemde müzik 

terapisi alan gebelerin anksiyete düzeylerinin azaldığı ve rahat bir antepartum dönem geçirdiği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle gebenin hem rahat ve kolay ulaşabileceği hem de uygulamada zorluk yaşamayacağı bu yöntemin 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: RİSKLİ GEBELİK, YATAK İSTİRAHATİ, MÜZİK, ANKSİYETE, UYKU 
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THE EFFECT OF MUSİC ON ANXİETY AND SLEEP QUALİTY İN RİSK PREGNANCİES 

AT BED REST 

 
Cemile ONAT KÖROĞLU1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1 

 
1Cukurova University 

This study has been prepared with the current literature review to evaluate the effect of music on anxiety and sleep 

quality of pregnant women at bed rest. Pregnancy is a physiological event in the life of women. However, 

physiological and psychological changes occurring during pregnancy and a previous chronic disease state may 

adversely affect women's adaptation to pregnancy. Physiological, social and emotional conditions that increase the 

possibility of morbidity and mortality threatening maternal and fetal health are called risky pregnancies. Women 

who have been diagnosed with a risky pregnancy may need to be in bed for long periods of time in hospital for 

medical treatment and care. Bed rest can have positive effects on the protection and development of maternal and 

fetal health and may have negative effects on many aspects. These negative effects: Sleep problem and anxiety, 

avoiding the usual daily activities, not being able to complete the preparations for the baby to be born, being 

questioned by other patients and visitors, being dependent on others and being self-condemned, having to wear 

pajamas / nightwear and worrying about what birth will be such as self-image questioning stressors. Sleep 

problems and anxiety are the most common problems in bed rest. It is important to use nonpharmacological 

methods in coping with these problems. In order to cope with the crisis of high-risk pregnancy, pregnant women 

and her family have to apply to their coping mechanisms and learn new coping strategies. Relaxation exercises, 

dreaming-yoga, biofeedback, social support, massage therapy, acupuncture, music therapy, strengthening 

spirituality are among the methods that help to cope with stress. Music therapy is one of the most important 

nonpharmacological methods for coping. Although the full effect of the music is not known, it is thought to have 

an effect by relaxation or distraction. It helps the pregnant to relax by increasing the release of endorphins away 

from the disturbing stimuli. At the same time, it is observed that music has important effects in decreasing the 

problems occurring in high risk pregnancies hospitalized in antepartum period. In this period, it was determined 

that the anxiety levels of the pregnant women receiving music therapy decreased and they had a comfortable 

antepartum period. For this reason, it is very important to evaluate this method in which both the pregnant woman 

will be able to reach easily and will not have difficulty in the application. 

KEYWORDS: RİSK PREGNANCY, BED REST, MUSİC, ANXİETY, SLEEP QUALİTY 
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P-6  YENİDOĞAN HAYATININ İLK BEŞ DAKİKASI: OKSİJEN SATURASYONUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Mefkure ERASLAN ŞAHİN1, Erdem ŞAHİN2 

 
1Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi, 2Erciyes Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Doğum odası yönetiminde en önemli zaman “ilk altın dakika” olarak adlandırılan, doğum sonrası 

ilk bir dakikalık süredir. Yenidoğanlar, yaşamın ilk dakikalarında düşük oksijen saturasyonu ile (<% 85) doğarlar 

ve oksijen saturasyon seviyeleri belirli bir süre sonra yetişkinlerin oksijen saturasyonu seviyesine ulaşırlar. Mevcut 

çalışmanın amacı düşük riskli term yenidoğanlarda doğum sonrası oksijen saturasyon değerlerinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmaya 37-41 hafta arasında term, komplike olmayan tekiz gebelik olarak doğan yenidoğanlar dahil 

edildi. İntrauterin gelişme geriliği, SGA, preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon, tipl, 2 diabet, gestasyonel diabet 

ve bilinen sistemik hastalık varlığında yenidoğanlar çalışma dışında bırakıldı. Yenidoğanların oksijen saturasyonu 

1. dakikadan itibare nabız oksimetri ile takip edildi. Bulgular: Toplam 340 yenidoğan çalışmaya dahil edildi. 

Ortalama maternal yaş 29.1±5.8, ortalama gebelik haftası 39.4±1.4, ortalama fetal ağırlık 3300±350gr olarak 

değerlendirildi. 1.dk O2 saturasyonu ortalama 68.3±4.8, 2.dk O2 saturasyonu ortalama 71.4±5.9, 3.dk O2 

saturasyonu ortalama 75.2±4.9, 4.dk O2 saturasyonu ortalama 80.4±5.9 ve 5.dk O2 saturasyonu ortalama 87.4±4.6 

olarak tespit ettik. Sonuç: Amerikan Pediatri Akademisi’nin 2017 yılında yenilediği Yenidoğan Canlandırma 

Programı rehberinde “ilk altın dakika”nın önemi vurgulanmıştır. Bu süre içinde bebeğin solunum ve kas tonusunu 

hızlıca değerlendirilmesi, ısıtılması, salgılarının temizlenmesi, kurutulması ve taktil uyaran verilmesi, gereği 

durumunda pozitif basınçlı ventilasyon ile solunum desteğine başlanması ve nabız oksimetre ile oksijen 

satürasyonunun izlenmesinin önemi yeniden belirtilmiştir. Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde ilk 5 

dakika sonrasında term yenidoğanların (329/340) % 96.7’inin istenilen değere ulaştığını tespit ettik. Literatüre 

bakıldığında doğum sonrası dönemde %100 saf oksijene kısa süreliğine bile maruz kalmanın gerek kısa gerekse 

uzun dönemde zararları raporlanmıştır (prematurite retinopatisi, bronkopulmoner displazi, intraventrikukler 

hemoraji, nekrotizan enterokolit). Doğum sonrası zamana göre belirlenen hedef saturasyon değerleri göz önünde 

bulundurularak fazla ve gereksiz oksijen tedavisinden kaçınılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN,CANLANDIRMA,SATURASYON,OKSİJEN,TERM 
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THE FİRST FİVE MİNUTES OF NEWBORN LİFE: EVALUATİON OF OXYGEN 

SATURATİON 

 
Mefkure ERASLAN ŞAHİN1, Erdem ŞAHİN2 

 
1Kayseri Pınarbaşı Government Hospital, 2Erciyes University  

Introduction and Objective: The first minute after birth, the most important time in the management of the delivery 

room is called the ‘first golden minute’. Newborns are born with low oxygen saturation (<85%) in the first minutes 

of life, and oxygen saturation levels reach the oxygen saturation level of adults after a certain time. The goal of 

the present study is to investigate the postnatal oxygen saturation values in neonates with low risk term delivery. 

Method: The study included newborns who were born as uncomplicated term singleton pregnancies between 37 

and 41 gestational weeks. Newborns were excluded from the study in the presence of intrauterine growth 

retardation, SGA, preeclampsia, gestational hypertension, type 2 diabetes, gestational diabetes and known 

systemic disease. Oxygen saturation of newborns was followed by pulse oximetry from the first minute. Results: 

A total of 340 newborns were included. The mean maternal age was 29.1 ± 5.8, the mean gestational week was 

39.4 ± 1.4, and the mean fetal weight was 3300 ± 350gr. We found that mean first minute O2 saturation was 68.3 

± 4.8, the second minute O2 saturation was 71.4 ± 5.9, the third minute O2 saturation was 75.2 ± 4.9, the fourth 

minute O2 saturation was 80.4 ± 5.9 and the fifth minute O2 saturation was 87.4 ± 4.6. Conclusion: The importance 

of “first golden minute” is emphasized in the Newborn Revitalization Program, which was renewed by the 

American Academy of Pediatrics in 2017. In this period, the importance of monitoring respiratory and muscle tone 

of the baby, heating, cleaning of the secretion, drying, tactile stimulation and in case 

KEYWORDS: NEWBORN,REVİTALİZATİON,SATURATİON,OXYGEN,TERM 
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P-7    KORKULU RÜYA: DOĞUM KORKUSU 

 
Keziban AMANAK1, Gül Taybe ARKALI1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi 

Doğum kadın yaşamında çok özel bir deneyim olup, üreme sürecinin en heyecanlı bölümüdür. Ancak bu özel 

süreci negatif yönde etkileyen doğum korkusu tartışılması gereken bir konudur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı 

doğum korkusunun nedenleri ve bu nedenlere bağlı çözüm önerilerinin tartışılmasıdır. Doğum korkusunun 

nedenleri ve bu nedenlere bağlı çözüm önerileri ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Doğum korkusunun en 

önemli nedenlerinden biri kadınların arasında giderek yayılan doğum ağrısına yönelik negatif hikayelerdir. Bu 

hikayeler kadınların doğuma karşı olumsuz algı oluşturmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu noktada doğuma 

yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi doğum korkusunun azaltılmasında etkili olabilir. Primipar kadınlardan farklı 

olarak multipar kadınların bir önceki doğum deneyiminde yaşadığı olaylar doğum korkusunun oluşumuna neden 

olduğu bildirilmektedir. Burada ise sağlık çalışanlarının doğum eyleminde kadınların fizyolojik ve psikolojik 

ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmesi ve bu ihtiyaçlarını etkin şekilde gidermesi ile doğum korkusu azaltılabilir. Bazı 

çalışmalar doğuma yönelik korku nedenleri arasında sağlık personeline olan güven eksikliğini saymaktadır. 

İnsanlar doğuştan itibaren güven duygusu arayışı içindedir. Güven duygusunun sağlanabilmesi için olumlu 

pekiştirmeler çok önemlidir. Doğum sürecinde kadınlara verilen olumlu pekiştirmeler sayesinde kadın ve sağlık 

çalışanı arasında olumlu bir ilişki sağlanacak ve ben değil biz olma süreci başlayacaktır. Bu çalışmanın sonucunda 

doğum korkusunun nedenlerinin, doğum ağrısına yönelik anlatılan negatif hikayeler, multipar kadınların bir önceki 

doğum deneyiminde yaşadığı olaylar ve sağlık personeline olan güven eksikliği olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, DOĞUM AĞRISI, GEBE. 
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HORIZONTAL DREAM: FEAR OF THE BIRTH 

 
Keziban AMANAK1, Gül Taybe ARKALI1 

 
1Adnan Menderes University  

Birth is a very special experience in women's life and is the most exciting part of the reproduction process. 

However, the fear of childbirth that negatively affects this particular process is a matter of discussion. Therefore, 

the aim of this study is to discuss the causes of fear of childbirth and the suggestions for solutions. The reasons of 

fear of birth and suggestions for solutions for these reasons are discussed in the light of the related literature. One 

of the most important reasons for the fear of childbirth is negative stories about birth pain among women. These 

stories cause women to have a negative perception against childbirth. Therefore, at this point, the lack of 

information on birth may be effective in reducing the fear of childbirth. In contrast to primiparous women, the 

experiences of multiparous women in a previous birth experience are reported to cause fear of birth. Here, it is 

possible to reduce the fear of birth by the health workers to determine the physiological and psychological needs 

of women very well and to eliminate these needs effectively. Some studies include a lack of confidence in health 

personnel among the causes of fear of birth. People are in search of a sense of trust from birth. Positive 

reinforcements are very important to ensure trust. A positive relationship between women and health workers will 

be provided through the positive consolidation given to women in the birth process, and I will start the process of 

not being us. The reasons for fear of birth, negative stories about birth pain, multiparous women experienced in 

previous birth experience and lack of confidence in health personnel were determined. 

KEYWORDS: FEAR OF LABOR, BİRTH PAİN, PREGNANT. 
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P-8   FİZİKSEL ENGELLİ KADINLARDA DOĞUM VE EBENİN ROLÜ 

 
Cemile Onat KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Fatma İrem BARUTÇULAR1 

 
1Çukurova Üniversitesi  

Bu araştırma fiziksel engelli gebelerde doğumu ve bu süreçte ebelere düşen rolleri değerlendirmek amacıyla güncel 

literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Konjenital veya sonradan herhangi bir neden sonucu; bedensel 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan; korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler fiziksel engelli olarak ifade edilmektedir. Fiziksel engellilik; görme, işitme, 

konuşma ve ortopedik özürlülük başlıkları altında gruplara ayrılmaktadır. Sahip oldukları engel nedeniyle sağlıklı 

kişilerden farklılaşan ve birçok hizmet alanından yeterli şekilde yararlanamayan bu bireyler, yaşamlarının her 

döneminde çeşitli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Toplumun, engellileri ve dolayısı ile fiziksel engelli kadınların 

özelliklerini, sorunlarını ve gereksinimlerini yeterince bilmemeleri bu duruma sebep olan en önemli etken 

olmaktadır. Bunun yanı sıra toplumun büyük çoğunluğu tarafından fiziksel engelli kadınların güçsüz oldukları 

varsayılmakta ve ebeveynlik de dahil olmak üzere pek çok konuda başarılı olamayacakları düşünülmektedir. 

Ancak, artan yaşam kalitesi ve standartları ile birlikte ebeveyn olmak ve çocuk yetiştirmek isteyen fiziksel engelli 

kadın sayısı artmaktadır. Fiziksel engelli kadınları doğumda bekleyen süreç diğer kadınlarla birçok açıdan 

benzemesine rağmen, sahip oldukları engellerden dolayı farklılıklar içermektedir. Bunun için diğer kadınlara 

oranla fiziksel engelli kadınların dikkatli değerlendirilmesi ve bu süreçte sürekli destekleyici bakımın sürdürülmesi 

oldukça önemlidir. Öncelikle kadınların engelli durumlarının yanında obstetrik endikasyonları değerlendirilerek, 

uygun doğum şekline karar verilmesi gerekmektedir. Vajinal doğum kararının aldığı durumlarda ebelere önemli 

görevler düşmektedir. Bu süreçte ebe, öncelikle sahip olunan engeli doğru tanımlamalı ve ona göre diğer 

kadınlardan farklı olarak yapılan uygulamaları ve oluşacak olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak hareket 

etmelidir. Bundan dolayı, gebelik kararı alındığı andan itibaren, ebe tarafından yürütülen prekonsepsiyonel bakım 

ve yine ardından ebe ile beraber devam ettirilen doğum öncesi bakım oldukça önemli olmaktadır. 
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GIVING BIRTH OF PHYSICALLY DISABLED WOMEN AND THE ROLE OF MIDWIFE 

 
Cemile Onat KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Fatma İrem BARUTÇULAR1 

 
1Cukurova University 

This research has been conducted in order to evaluate the giving birth of physically disabled women and the roles 

that midwives perform during this process through the up-to-date literatüre review. Individuals having difficulties 

in adapting to social life and meeting their daily needs because they had lost their physical abilities in various 

degrees for any reason, needing for protection, care or rehabilitation, counseling and support services are defined 

as physically disabled. Physical disability divided into groups such as eyesight, hearing, speech and orthopedic 

disability. These individuals, differing from healthy people due to the obstacles they have and cannot benefit from 

many service areas, face various problems in every period of their lives. The fact that the society does not know 

the characteristics, problems and needs of disabled people and thereby women with physical disabilities is the 

most important factor causing this situation. In addition, the majority of the society assumes that women with 

physical disabilities are powerless and cannot succeed in many issues, including parenting. However, the number 

of women with physical disabilities who want to become parents and raise children is increasing with increasing 

quality of life and standards. Although the birth process for women with physical disabilities is similar in many 

aspects with other women, it contains differences due to their obstacles. Thus, it is very important to evaluate 

carefully the physically disabled women and to maintain sustained supportive care in this process. First of all, the 

obstetric indications of women should be evaluated as well as their disability and suitable delivery method should 

be decided. Midwives play an important role in vaginal delivery. In this process, the midwife should first identify 

the disability correctly and should take into account the practices different from for the abled ones and the negative 

impacts to occur. Therefore, pre-conception care carried out by the midwife from the moment the pregnancy 

decision is taken and then prenatal care with the midwife is very important. 

KEYWORDS: PHYSİCALLY DİSABİLİTY, WOMEN, GİVİNG BİRTH, MİDWİFERY 
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P-9    EBELER DEFİBRİLASYON UYGULAMASINI BİLMELİ Mİ? 

 
Ebru KÜÇÜK1, Uğur KÜÇÜK2 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , 2Sivas Numune Hastanesi 

Amaç: Kalbin, hayatı tehdit edici atımlarını sonlandırmak amacıyla, göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar 

yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına defibrilasyon adı verilir. Bizde burada kadın doğum 

aciline gelen ritim bozukluğu olan gebeye, defibrilasyon yapılarak başarılı müdahalenin ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamak istedik. Olgu: Otuz iki yaşında 28 haftalık gebe iki gündür aralıklı olan çarpıntı şikayeti ile kadın 

doğum acil servise başvurdu. Özgeçmişinde ritm bozukluğu tanısı konulup ablasyon tedavisi önerilmiş ama hasta 

kabul etmemiş. Fizik muayenesinde kan basıncı 80/50 mmHg, nabız 180/dakika ve aritmikti. Hastanemizde 

kardiyoloji uzmanı olduğundan acil olarak konsülte edildi. Hemodinamisinin bozulmasından dolayı defibrilasyon 

(elektroşok) uygulanarak ritm kontrolü sağlandı. Gebenin hemodinamisi toparlar toparlamaz bebeğin kontrolleri 

yapıldı. Hastamız kardiyoloji önerisi ile Beta-bloker grubundan metoprolol etken maddeli ilaç başlandı. Bilindiği 

üzere gebelik boyunca beta bloker kullanımı, yeni doğanda düşük kan şekerine, solunum problemlerine, yavaş bir 

kalp hızına ve düşük kan basıncına yol açabileceğiden düzenli kontroller yapıldı. 10 haftalık takibin sonunda spinal 

anestezi eşliğinde anne ve yenidoğanın hayatını tehdit edici bir durumla karşılaşılmadan başarılı bir doğum 

gerçekleştirildi. Sonuç: Her sağlık kurumunda kardiyoloji uzmanı mevcut değil; fakat defibrilasyon cihazı bütün 

sağlık kurumlarında mevcuttur. Özellikle hayatı tehdit edici ritm bozukluğu yaşama ihtimali olan gebelerle, ebelik 

hayatımız boyunca karşılaşma ihtimaliz mevcuttur. Bu olgudan eve götüreceğimiz ders, ebelere acil durumlarda 

hasta yönetimi eğitimi alt başlığında defibrilasyon eğitimi verilmelidir. Bu hem anne hem de bebeğin sağlığı 

açısından önemlidir. 
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SHOULD MIDWIVES KNOW USING OF DEFIBRILLATOR ? 

 
Ebru KÜÇÜK1, Uğur KÜÇÜK2 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Numune Hospital 

Aim In order to terminate the life-threatening beats of the heart, the application of high-current electrical energy 

by placing bipolar electrodes on the chest is called defibrillation. We wanted to emphasize the importance of 

successful intervention by defibrillation in pregnant women who have arrhythmia due to obstetrics. Case report: 

Thirty-two-year-old, 28-week-old pregnant woman was admitted to the emergency department with the complaint 

of palpitations. She was diagnosed with rhythm disorder and not accept treated with ablation. On physical 

examination, blood pressure was 80/50 mmHg, pulse was 180 / min and arrhythmic. He was urgently consulted as 

a cardiologist in our hospital. The rhythm control was achieved by defibrillation (electroshock) due to 

hemodynamic failure. Hemodynamics of the pregnant woman did not recover the baby's controls were done. Our 

patient was started on metoprolol with beta-blocker drug. As it is known, regular use of beta-blocker during 

pregnancy has been performed since it may lead to low blood sugar, respiratory problems, slow heart rate and low 

blood pressure in the newborn. At the end of 10-week follow-up, successful birth was performed in spinal 

anesthesia without any threat to the life of mother and newborn. Conclusion: There is no cardiologist in every 

health institution; but the defibrillation device is available in all health facilities. It is possible that we will 

encounter with the pregnants who may have a life-threatening rhythm disorder especially during our midwife life. 

In this case, we will take home a course, and midwives should be given defibrillation training in case of emergency 

management. This is important for the health of both the mother and the baby. 

KEYWORDS: PREGNANCY, DEFİBRİLLATİON, PALPİTATİONS 
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P-10   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET ÖNCESİ DÖNEMDE BİLGİ VE 

UYGULAMA BAKIMINDAN YETERLİLİKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 
Büşra ARSLAN1, Büşra DOĞANGÜZEL1, Zekiye KARAÇAM1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bilgi ve uygulamaya dayalı olarak yürütülen çağdaş ebelik eğitiminin niteliği kadın ve anne-bebek 

sağlığı korunması ve geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Son yıllarda ebelik eğitiminde yararlanılan 

uygulama alanları ile ilgili yaşanan sorunlar, öğrencilerin uygulama deneyimi edinmesini ve eğitim-öğretim 

kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin mezuniyet öncesi dönemde kendilerini bilgi ve 

uygulama bakımından nasıl hissettikleri önemlidir ve incelenmesi gereken bir konudur. Araştırmanın amacı ebelik 

öğrencilerinin mezuniyet öncesi dönemde bilgi ve uygulama bakımından yeterlilikleri konusundaki görüşlerini 

incelemektir. Yöntem: Araştırma niteliksel olarak 18 ve 28 Şubat 2019 Tarihlerinde Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya 50 öğrenci 

davet edilmiş ve görüşlerini bildiren 30 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan öğrencilerin bilgi ve uygulama becerisi bakımından yeterliliklerini sorgulayan soru formu 

ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin bilgi yönünden yeterlilikleri hakkındaki görüşleri yeterli bilgi (n= 19), geliştirilmeli / güncellenmeli 

(n= 9) ve kısmen yeterli (n= 4) alt temalarından oluşan “olumlu görüşler” ile yetersiz bilgi (n= 13) ve uygulamaya 

entegre edilememe (n= 16) “olumsuz görüşler” temaları altında toplanmıştır. Öğrencilerin uygulama yönünden 

yeterlilikleri konusundaki görüşleri ise yetersizlik algısı (n= 26), eğitim süreci ile ilgili olumsuzluklar (n= 19), 

idari engeller (n= 7), uygulama alanına ilişkin olumsuzluklar (n= 5) ve geleceğe ilişkin endişe (n= 5) alt 

temalarından oluşan “olumsuz görüşler” ile çalışmaya başladığında gelişebilir (n= 5), yaz stajının katkısı (n= 5) 

ve yeterli hissetme (n= 1) alt temalarından oluşan “olumlu görüşler” temaları altında toplanmıştır. Sonuç: Bu 

çalışmada, ebelik öğrencilerinin mezuniyet öncesi dönemde bilgi bakımından yeterlilikleri konusunda daha çok 

olumlu görüşe sahip iken, uygulama bakımından olumsuz görüşe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak, ebelik eğitici ve okul yöneticilerinin eğitim sistem ve ortamlarını gözden geçirmeleri ve 

eğitimi destekleyecek biçimde düzenleme yapmaları ile ebelik eğitiminin ve dolayısı ile anne-bebek ve toplum 

sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 
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OPINIONS OF MIDWIFERY STUDENTS ON KNOWLEDGE AND APPLICATION 

QUALIFICATIONS AT THE BEFORE GRADUATION 

 
Büşra ARSLAN1, Büşra DOĞANGÜZEL1, Zekiye KARAÇAM1 

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Introduction and Aim: The quality of contemporary midwifery education based on knowledge and practice is vital 

importance for the protection and development of women, maternal and infant health. In recent years, problems 

related to the fields of practice used in midwifery education have a negative impact on the quality of education 

and teaching. In this context, how the students feel about knowledge and practice in the pre-graduation period is 

important and should be examined. The aim of the study is to examine the opinions of midwifery students about 

their knowledge and application competencies in the pre-graduate period. Method: The study was carried out with 

the students of the last year at the Adnan Menderes University Faculty of Health Sciences Midwifery Department 

as qualitative. Fifty students were invited to the study and data of 30 students gave their opinions were evaluated. 

The data were collected by a questionnaire questioning students' proficiency in terms of knowledge and practice 

skills prepared by the researchers. Descriptive content analysis was used to analyse the data. Results: The students' 

opinions about their competences in terms of knowledge collected in the theme of positive opinions composed 

sufficient knowledge (n = 19), to be developed / updated (n = 9) and partially sufficient (n = 4) sub-themes and 

the theme of negative opinions composed insufficient knowledge (n = 13) and cannot be integrated into the 

application (n = 16). The students' views on their qualifications in terms of their application collected in the theme 

of negative opinions composed inadequate perception (n = 26), negativities related to the education process (n = 

19), administrative barriers (n = 7), negativities related to the field of application (n = 5) and the future concern (n 

= 5) sub-themes and the theme of positive opinions composed formative when he started working (n = 5), the 

contribution of the summer internship (n = 5) and adequate feeling (n = 1) sub-themes. Conclusions: In this study 

concluded that midwifery students had more positive opinions on their competencies in terms of knowledge and 

negative opinions on their competencies in terms of practice in the pre-graduation period. Based on these results, 

it can contribute to the development of midwifery education and thus maternal-infant and community health 

through midwifery educators and school administrators to review their education systems and environments and 

to support education. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, EDUCATİON, KNOWLEDGE, PRACTİCE, MOTHER, BABY, HEALTH 
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P-11   ŞİDDETİN KADIN ÜREME SAĞLI ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Ayşe TURUS1, Yasemin ŞANLI1, Erhan ŞENSOY1 

 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Aile içi şiddet tüm dünyada yaygın görülmekte olup, en çok gizlenen şekli ise kadına yönelik olanıdır. Kadına 

yönelik şiddet; ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve 

ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlüklerini 

kullanmasını engelleyerek kadına yönelik ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylem olarak tanımlanmaktadır. 

Tüm dünya nüfusunu temel alan 48 çalışmanın verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü, kadınların eşleri ya da 

partnerleri tarafından şiddete uğrama oranının %10-69 arasında olduğunu bildirmiştir. Şiddetin kadın sağlığına 

negatif yönde etkilerinin olmasının yanında üreme sağlığına da etkileri vardır. Üreme sistemi ile ilgili rahatsızlıklar 

kadında hem fiziksel hem de psikososyal baskı ve sıkıntılar yaratmaktadır. Kadına yönelik şiddetin üreme 

sağlığına etkileri; istenmeyen gebelikler, adölesan gebelikler, düzensiz vajinal kanama, vajinal akıntı, cinsel 

disfonksiyon, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara daha fazla maruz kalma, Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID), 

kronik pelvik ağrı, premenstrüal sendrom, prenatal bakım alamama, gebelik sırasında fiziksel şiddet sonucu; 

plasenta ayrılması, prematüre doğum, erken membran rüptürü, doğum öncesi kanama, fetusta kırıklar, akciğer ya 

da dalak rüptürü, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, düşük yapma, ölü doğum, uterus rüptürüne ve anne 

ölümüne kadar ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için ilk önce 

toplumların bu sorunu kabullenmesi, durumun ciddiyetinin farkına varılması gerekmektedir. Şiddet barındıran 

toplumların, yapıları içindeki geleneksellikten kaynaklı cinsiyet rollerini yeniden düzenleyerek, cinsler arasında 

eşitliği ön planda tutmaları ve her iki cinsin toplumsal yaşam alanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamaları 

gerekmektedir. Şiddetle karşılaşan kadının ilk temas ettiği meslek gruplarından biri de sağlık personelidir. Şiddet 

mağduru kadınlarla yapılan çalışmalarda, özellikle aile planlaması, doğum öncesi ve sonrası bakım, çocuk sağlığı 

ve ruh sağlığı hizmetleri veren ebe ve hemşirelerin aile içi şiddetle mücadelede hayati bir rol oynadığı saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ŞİDDET, KADIN, ÜREME SAĞLIĞI 
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THE EFFECT OF VİOLENCE ON FEMALE REPRODUCTİVE HEALTH 

 
Ayşe TURUS1, Yasemin ŞANLI1, Erhan ŞENSOY1 

 
1Karamanoglu Mehmetbey Unıversıty 

Domestic violence is widespread all over the world and the most concealed form is women.Violence against 

wowen; whether it occurs in public or private life, is defined as an act that causes the woman to suffer from 

physical, spiritual, social, sexual and economic damage, causes her feel distress, damages her dignity, and leads to 

the continuation of discrimination against woman by preventing her from exercising basic rights and freedoms. 

According to data from 48 studies based on the whole word popuulation, the World Health Organization reported 

that the rote of women suffering from violence by their husbands or partners is between 10-69%. Besides the 

negative effects of violence on women’s health, it also has effects on reproductive health. Reproductive disarders 

cause physical and psychosocial pressure and distress in women. Effects of violence against women on 

reproductive health; unintended pregnancies, adolescent pregnancies, irregular vaginal bleeding, vaginal 

discharge, sexual dysfunction, increased exposure to sexually transmitted infections, Pelvic Inflammotory Disease 

(PID), chronic pelvic pain, premenstrual syndrome, prenatal care, physical violence during pregnancy; placenta 

seperation, premature birth, premature rupture of membranes,prenatal hemorrhage, fetus fractures, lung or splenic 

rupture, low birth weight, giving birth to babies, miscarrige, stil birth, uterus rupture and maternal dealth cause 

serious results. In order to eliminate violence against women, societies should first accept this problem and the 

seriousness of the situation should be realized. Violent societies need to reorganize their gender roles in their 

structures and prioritize equality among the sexes and ensure that both sexes benefit equally from the social 

habitats. One of the first groups of women who meet with violence is health personnel.In studies conducted with 

women victims of violence,it was found that midwives and nurses who give family planning,prenatal and postnatal 

care, chid health and mental health services play a vital role in comboting domestic violence. 

KEYWORDS: VİOLENCE, FEMALE, REPRODUCTİVE HEALTH. 
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P-12   FARKLI AĞIRLIKTAKİ BEBEKLERİN ANNELERİNİN GEBELİKTE BESLENME 

VE İYOTLU TUZ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 

 
Nadide Beyza AKBAŞ1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırma farklı ağırlıktaki bebeklerin annelerinin gebelikte beslenme ve iyotlu tuz kullanma 

durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir üniversite 

hastanesinde bulunan doğum yapmış 0.-40. gün arasındaki (01.12.2018-01.02.2019) kadınlar, örneklemi 

araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar (n=179) oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 

anket formu kullanılarak ve yüzyüze görüşülerek toplanmıştır. Bulgular: Annelerin son bebeklerinin doğum 

ağırlığı ortalaması 2920.83±758.40 gramdır. Annelerin %58.7’sinin gebelikte düzenli olarak folik asit, 

%77.7’sinin demir preparatı kullandığı, %66.5’inin haftada 3-4 porsiyon ve daha fazla süt-süt ürünleri, 

%45.3’ünün 2-3 porsiyon ve daha az et-et ürünleri, %57.5’inin3-4 porsiyon ve daha fazla kurubaklagil, 

%80.4’ünün3-4 porsiyon ve daha fazla tahıl, %68.7’sinin 3-4 porsiyon ve daha fazla taze sebze, %69.8’inin 3-4 

porsiyon ve daha fazla taze meyve, %48.6’sının 3-4 porsiyon ve daha fazla yumurta tükettiği belirlenmiştir. 

Annelerin %77.1’inin iyotlu tuzun önemi hakkında bilgilerinin olmadığı, %54.7’sinin kullandığı tuzun iyotlu 

olduğu, %12.8’inin iyodun ne olduğunu bilmediği, %83.2’sinin iyot yetersizliğinde nelerin ortaya çıkacağını 

bilmediği belirlenmiştir. Annelerin eğitim düzeyi ile gebelikte folik asit kullanımı (X2=21.505, p=0.00), iyotlu tuz 

kullanımı (X2=6.195, p=0.04) hakkındaki bilgi düzeyleri arasında yapılan istatistiksel analizde anlamlı fark 

bulunmuştur. Bebeklerin doğum ağırlığı ile annelerin iyotlu tuz kullanımı hakkındaki bilgi düzeyleri (X2=117.51, 

p=0.39) karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç ve Öneriler: Annelerin 

gebelikte temel besin maddelerinin alımında yetersizlikler olduğu, yaklaşık yarısının iyotlu tuz kullanmadığı, 

iyotlu tuz kullanımı hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. Kadınlara verilen doğum öncesi 

eğitimlerde gebelik döneminde beslenme ve iyotlu tuz kullanımı hakkındaki konulara önem verilmesi 

önerilmektedir. 
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INVESTİGATİON OF THE EATİNG AND USE OF IODİZED SALT HABİT OF MOTHERS 

OF BABİES WİTH DİFFERENT WEİGHTS DURİNG PREGNANCY 

 
Nadide Beyza AKBAŞ1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1 

 
1 Tokat Gazıosmanpasa Unıversıty 

Aim:The aim of this study was to investigate the feeding and the use of iodised salt habit of the mothers who gave 

birth to babies with different weight during pregnancy.Method:The population of this descriptive study composed 

of women who gave birth 0-40 days before the interview(01.12.2018-01.02.2019) in a university hospital and 

accepted to participate in the study (n=179).The data were collected using a questionnaire prepared by the 

researchers and by face-to-face interviews.Results: The mean delivery weigh of their last baby's of the mothers 

was 2920.83±758.40 grams.Of the mothers,58.7% used folic acid in pregnancy regularly,77.7% used iron 

preparations,66.5% consumed 3-4 servings or more milk and milk products per week,45.3% had 2-3 servings or 

less meat and meat products,57.5% ate 3-4 servings or more dried legumes,80.4% had 3-4 servings or more 

grains,68.7% ate 3-4 servings or more fresh vegetables,69.8% consumed 3-4 servings or more fresh fruit,48.6% 

consumed 3-4 servings or more eggs.It was determined that of the mothers,77.1% had no information about the 

importance of iodized salt,54.7% used iodized salt,12.8% did not know what the iodine was,83.2% did not know 

what would occur in iodine deficiency.The difference between the level of education of the mothers and the level 

of knowledge about the use of folic acid in pregnancy (X2=21.505,p=0.00)and the use of iodized salt 

(X2=6.195,p=0.04)was significant.No statistically significant difference was found between the birth weight of 

infants and their mothers' level of knowledge about the use of iodized salt (X2=117.51,p=0.39).Conclusion and 

Recommendations:It was found that the intake of basic nutrients of mothers during pregnancy was inadequate, 

about half of them was found to not to use iodized salt and their level of knowledge about the use of iodized salt 

was low.It is recommended that the prenatal education given to women should include balanced nutrition and the 

use of iodized salt be stressed. 

KEYWORDS: NUTRİTİON, PREGNANCY, MİDWİFERY, İODİZED SALT. 
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P-13   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA SIRASINDA 

KARŞILAŞTIKLARI SÖZEL VE FİZİKSEL TACİZ OLAYLARININ BELİRLENMESİ 

 
Özgür ALPARSLAN1, Ayşe METE1 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama sırasında karşılaştıkları fiziksel ve sözel 

taciz olaylarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma 17.12.2018-17.03.2019 

tarihleri arasında bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve klinik uygulamaya katılan 2., 3., ve 4. sınıf 

öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmada evrene (n=235) ulaşılması hedeflendiğinden örneklem seçim yöntemi 

kullanılmamıştır. Çalışmanın yapıldığı gün okulda olan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve soru formunu eksiksiz 

dolduran 176 (%74,89) öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri literatürden 

yararlanılarak hazırlanan soru formuyla toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında frekans dağılımları ve 

ki-kare testleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma için kurumdan yazılı izin alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 

%19.9’u sözel ve/veya fiziksel taciz yaşamıştır. Öğrencilerin %14.2’sinin kendisine bağırıldığı, %11.4’ünün 

kötü/kaba/düşmanca sözlere maruz kaldığı, %13.1’inin küçük düşürücü/hakaret sözlerine maruz kaldığı, 

%6.8’inin sözel olarak korkutulduğu, %7.4’üne eğitim amaçları dışında işler ve sorumluluk verildiği bulunmuştur. 

Öğrencilerin yaşadıkları taciz olaylarının hasta (%8.0), hasta refakatçisi (%8.0), doktor (%2.3), ebe/hemşire 

(%22.2) tarafından yapıldığı saptanmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları bu durum karşısında %15.3’ünün öfke, 

%4.0’ının korku, %8.0’ının kaygı-endişe, %10.8’inin şaşkınlık hissettiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin %17.0’ının 

taciz olayını bildirmediği, sessiz kaldığı bulunmuştur. Öğrencilerin sınıfları ve fiziksel/sözel taciz yaşama 

durumları karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan bir ilişki bulunmuştur. 2. ve 4. Sınıf öğrencilerinin 3.sınıflara göre 

daha fazla taciz yaşadıkları anlaşılmıştır (X2 =10.163, p=0.00; p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Çalışmamız sonucunda 

klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin yaşadıkları sözel/fiziksel taciz olaylarının çoğunlukla meslektaşları 

tarafından yaşatılıyor olması üzücüdür. Öğrenciler için büyük bir problem olan taciz olaylarının yaşanmaması için 

okul ve hastane işbirliğinin artırılması önerilir. 
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DETERMİNATİON OF THE VERBAL AND PHYSİCAL ABUSE DURİNG CLİNİCAL 

PRACTİCE OF THE STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF MİDWİFERY 

 
Özgür ALPARSLAN1, Ayşe METE1 

 
1 Tokat Gazıosmanpasa Unıversıty 

Introduction and Objective:This study was carried out as a descriptive study in order to determine physical and 

verbal abuse of the students at the Department of Midwifery.Method:The study was carried out with the 2nd, 3rd, 

and 4th grade students attending the clinical program at a faculty of health sciences between 17.12.2018-

17.03.2019.As the study aimed at reaching the universe (n=235),the sample selection method was not used.The 

size of the sample was 176 (74.89%) students who were at the school on the day on which the survey was given 

and who accepted to participate in the study and filled the questionnaire completely.The data was collected by 

using the questionaire prepared via literature survey.Data was analyzed using frequency distributions and chi-

square tests.Written permission was obtained from the institution for the study.Results:Of the students, 19.9% 

experienced verbal and/or physical abuse,14.2% was shouted by an unknown person, 11.4% were subjected to 

bad/vulgar/ hostile words,13.1% were subjected to humiliating or insulting bullyings,6.8% were verbally 

intimidated, and 7.4% were forced to work and get responsibilities outside the educational purposes.The abuse the 

students experienced was determined to be done by the patient(8.0%),patient's attendant (8.0%),practitioner 

(2.3%),and midwife/nurse(22.2%).Of the students,15.3% experienced anger,4.0% feared,8.0% worried and or had 

anxiety and 10.8% was puzzled.It was found that 17.0% of the students did not report the harassment and remained 

silent.A statistically significant relationship was found between the students' grades and the physical/verbal 

harassment experienced.It was found that 2nd and 4th grade students experienced more harassment than 3rd grade 

students (X2=10.163,p=0.00).Conclusion and Recommendations:It was sad to say that most of the verbal/physical 

abuse experienced by the students during the clinical practices was done by their colleagues.Therefore, it is 

advisable to increase school and hospital cooperation so that the abuse incidents, which is a big moral burden for 

young students and the society,are not experienced 

KEYWORDS: VERBAL ABUSE, PHYSİCAL ABUSE, CLİNİCAL PRACTİCE, MİDWİFERY. 
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P-14   KADINLARIN İSTENMEYEN BEBEĞİN TERK EDİLMESİ VE TERK EDİLEN 

ORTAMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 
Eda KOCA1, Erdal KARATEPE1, Canan BARAN1, Ayşegül DÖNMEZ2, Zekiye KARAÇAM1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Araştırmanın amacı, kadınların istenmeyen bebeğin terkedilmesi ve terk edilen ortamlara ilişkin görüşlerini 

incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Temmuz-Ağustos 2018 tarihlerinde, 

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın nicel bölümüne uygunluk örnekleme 

yöntemi ile 200 ve niteliksel bölümünde ise bu kadınlardan amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 25 kadın 

alınmıştır. Araştırmada nicel veriler soru formu ve yüz yüze görüşme yöntemi, nitel veriler de yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistikler ve betimleyici içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 

26,00±5,16 (16-40) ve çoğunun lise eğitim düzeyinde oldukları (%66,0) belirlenmiştir. Kadınların %10’u 

istenmeyen gebelik öyküsünün bulunduğunu ve bu gebeliklerini; çok sayıda çocuğu sahip olma (%5,0; n=10), 

ekonomik sıkıntı (n=4), evli olmama (n=2) ve istenmeyen ilişki sonucu oluşan gebelik (n=4) nedenlerinden dolayı 

istemediklerini bildirmişlerdir. Çalışmanın nicel bölümüne katılan kadınların istenmeyen bebeklerin terkedilmesi 

konusundaki görüşlerini daha çok kesinlikle bırakılmamalı (%27,0), çok üzücü (%25,0), öfke yaratıcı (%25,0) ve 

sinir bozucu (%13) bir durum olarak bildirişlerdir. Bu kadınlar, bebeklerin bırakılmaması gereken yerleri, daha 

çok bulunamayacak (%44,5) ve çöp/kuytu (%37,0) yerler ve sokaklar (%16,0) olarak belirtmişlerdir. Araştırmanın 

nitel bölümünde, kadınların bebeklerin terkedilmesi konusundaki görüşleri; üzücü bir durum (n=13), bebekler terk 

edilmemeli (n=16), böyle durumun gelişmemesi için koruyucu önlemler (n=7) ve gerekli ise olabilir (n=10) alt 

temaları altında toplanmıştır. Kadınların istenmeyen bebeklerin terkedildiği ortamlara ilişkin görüşleri ise kamu 

kurumları (n=5) ve hayatta kalmaya uygun ortamlar (n=15) ve bırakılmaması gereken güvensiz ortamlar (n=23) 

alt temaları altında toplanmıştır. Sonuçlar: Bu çalışmada kadınların büyük çoğunlukla bebeklerin kesinlikle terk 

edilmemesi gerektiği, olacaksa da bulunabileceği ve güvende olabileceği yerlerin olması gerektiği görüşlerinde 

oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Kadınların ve toplumun, bebeklerini terk etme olasılığı olan yüksek riskli 

gruplar ve bebeklerin güvenle bırakılabileceği kamu kurumları hakkında bilgilendirilmesi ile bebek sağlığının 

geliştirilmesi ve bebek ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEBEK, İSTENMEYEN BEBEK, TERK ETME, BEBEK ÖLÜMÜ, EBELİK 
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OPINIONS OF WOMEN ABOUT ABANDONED AND ABANDONED ENVIRONMENTS 

 
Eda KOCA1, Erdal KARATEPE1, Canan BARAN1, Ayşegül DÖNMEZ2, Zekiye KARAÇAM1 

 
1Adnan Menderes University, 2Izmir Health Sciences University Tepecik Education And Research Hospital 

Aim: The aim of the study is to examine the opinions of women about abandoned and abandoned environments. 

Materials and Methods: The research was carried out with mixed method (quantitative and qualitative) in July-

August 2018 and İzmir Tepecik Training and Research Hospital. The qualitative part of the study was taken 200 

with women convenience sampling and in the qualitative part of the study, 25 women determined by purposeful 

sampling were included. Data were collected through questionnaire and semi-structured interview form. Data was 

analysed with descriptive statistics and descriptive content analysis methods. Results: The mean age of women 

was 26.00±5.16(16-40) and most of them were at high school education level(66.0%). Of women, 10% had a 

history of unintended pregnancy and; they reported to did not want to their pregnancies because of having a large 

number of children(5.0%;n=10), economic distress(n=4), not being married(n=2), and pregnancy caused by 

unwanted intercourse(n=4). Women participated in the quantitative section of this study stated their opinions on 

the abandonment of unwanted babies as never leave(27.0%), very sad(25.0%), anger creative(25.0%) and 

frustrating(13%). These women reported that where should not be left of babies were places not able to 

found(44.5%) and trash/nooks(37.0%) and streets(16.0%). In the qualitative part of the study, the opinions of 

women on the abandonment of babies are collected under the sub-themes of a distressing condition(n=13), babies 

should not be abandoned(n=16), preventive measures for the not development of such situation(n=7) and may be 

necessary(n=10). The opinions of women about the environments abandoned of unwanted babies were gathered 

under the sub-themes of public institutions(n=5) and habitable environments(n=15) and unsafe environments 

should not be left(n=23). Conclusions: In this study, it was concluded that women were in the opinion the babies 

should not be abandoned, if it also be, it should be where they can be found and safe. 

KEYWORDS: BABY, UNWANTED BABY, ABANDONMENT, İNFANT DEATH, MİDWİFERY 
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P-15  ANNELERİN EŞ DESTEĞİ İHTİYACI 

 
Gamze AKDENİZ1, Ayden ÇOBAN1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş: Gebelik ve doğumla ilgili çalışmalar göstermiştir ki aileleri özellikle de eşleri tarafından desteklenen gebeler 

daha rahat bir gebelik, doğum ve doğum sonu dönem geçirmektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı, kadınların 

gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde aldıkları eş desteğinin önemini ve bu alandaki gelişmeleri vurgulamaktır. 

Yöntem: Kadınların gebelik, doğum, doğum sonu dönemde aldıkları desteği ve eş desteğini ele alan çalışmalar, 

web sayfaları, kitaplar, dergiler incelenmiştir. Bulgular: Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte, kadınlık rolünün 

yanı sıra annelik rolüne ilişkin çatışmalar ruhsal, sosyal ve davranışsal boyutta gündeme gelir. Kadının aile 

ilişkileri, özellikle eş ile ilişkisinin niteliği gebelik, doğum ve anneliğe uyumu etkilerken aynı şekilde gebelik ve 

doğumda da kadının ruhsal, sosyal yaşantısını, aile ilişkilerini ve eş ile olan ilişkisini etkiler. Ülkemizde yapılan 

bir araştırmada kadınların %12’si eşlerinin gebelik kontrollerine hiç gelmediğini ifade etmiş olup, hiçbirinin eğitim 

programına katılmadığı saptanmıştır. Yapılan farklı bir araştırmada doğumda eşin varlığı ve desteği doğumda 

analjezi kullanımını azaltan ve doğum süresini kısaltan bir faktör olarak belirlenmiştir. Doğum sonrası dönem ise 

kadının en fazla desteğe ihtiyacı olan dönem olup, ülkemizde yapılan çalışmalarda bu destek oranı gebelik 

döneminde alınandan daha düşük bulunmuştur. Sosyal desteğin yetersiz oluşunun anne ve bebek sağlığı için 

önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Kadınlar bu dönemlerde destek gereksinimlerini öncelikli olarak 

yakın çevresinden karşılasa da sağlık profesyonellerinin desteğine de gereksinim duyarlar. Sonuç ve Öneriler: 

Yapılan çalışmalar, gebelik ve bunun sonucunda bir bebeğin aileye katılmasının kadın ve eşi arasındaki iletişimin 

niteliğini değiştiren bir olay olduğunu göstermektedir. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönem, çift için tam 

anlamıyla bir aile olma, sorumlulukların artması, stresli ve zor günlerin göstergesi ve duygusal ihtiyaçların artacağı 

bir süreçtir. Bu dönemde en büyük ihtiyaç eşlerin birbirlerini desteklemesidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KADIN, ANNE, EŞ, DESTEK, İHTİYAÇ 
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PARTNER SUPPORT REQUİREMENT OF MOTHERS 

 
Gamze AKDENİZ1, Ayden ÇOBAN1 

 
1Aydın Adnan Menderes University 

Introduction: The works show with pregnancy and parturition that pregnants who are supported by their families 

especially their partners spend more comfortable a pregnancy, parturition and postpartum term. Purpose: Aim of 

this compilation is to emphasize importance of partner support which women takes pregnancy, parturition, 

postpartum term and developments in this area. Method: Works,web pages,books, periodikal had been examined 

handle support and partner support which take in woman’s pregnancy, parturition, postpartum term. Indıcatıons: 

Conflicts related to motherhood besides role of feminity comes to the agenda in spiritual, social and behaviroal in 

pregnancy, parturition , postpartum process. While women’s family relationship,especially quality of relationship 

with partner affects harmony to pregnancy, parturition and motherhood,same way it affects women’s spiritual, 

social living, family relationship and relationship with partner. In research which done in our country, 12% of 

women expressed that their partner has never come to prengancy controls, it is determinede that nobody come 

education program. In different a research, during parturition partner’s presence and support is determinede as a 

factor which reduce use of analgesia and abbreviate time of parturition. Postpartum term is term which women 

needs the most support. Works in our country, this rate of support has been found lower than it is in pregnancy 

term. Insufficient Social support is know an important risk factor for mother and baby health.Women need support 

of health professional even they satisfy requirement of support from close circle primarily. Result and Proposals: 

Made works show an event which pregnancy and joining a baby change quality of relationship between women 

and her partner. Pregnancy,parturition and postpartum term is a process which being a family literally,increase 

responsibility indicator of stressful and difficult days and increase emotional needs. In this term,the most important 

need is to support of partner together. 

KEYWORDS: WOMEN, MOTHER, PARTNER, SUPPORT, NEED 
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P-16    AŞILAMADA ÖNEMLİ BİR ENGEL: AŞI REDDİ 

 
GİZEM ÇITAK1, Özlem DURAN AKSOY2 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş: Aşı ile bağışıklama küresel düzeyde sağlığın geliştirilmesini sağlayan önemli halk sağlığı uygulamalarından 

birisidir. Aşılama bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından maliyet etkin bir müdahaledir. Aşılama programları 

sayesinde tüm dünyada çiçek hastalığı, dünyanın büyük bir kısmı ile ülkemizde polio ve neonatal tetanoz eradike 

edilmiş, aşı ile önlenebilir hastalıkların insidansı belirgin şekilde azalmıştır. Aşıların güvenilirliği ve yararlarını 

destekleyen bilimsel bilgilere rağmen günümüzde aşı reddi ve çocukluk çağı aşılarına karşı ailelerin direnci artış 

göstermiştir. Aşı reddi ebeveynin herhangi bir nedenle bebek veya çocuğunun aşı takviminde yer alan aşısını 

yaptırmayı reddetmesi durumudur. Aşı reddi ebeveynin aldığı bireysel bir karar olmaktan çok aslında kendi çocuğu 

başta olmak üzere diğer bireyleri de etkileyen boyutta toplumsal bir karardır. Aşı reddi aşılama oranlarını 

düşürmekte, aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta ve bu hastalıklara hassas veya 

dirençli olmayan bireyleri etkilemektedir. Ebeveynlerin aşı reddine karar vermelerinin pek çok temel nedeni 

bulunmaktadır. Bunlar arasında aşıların içeriği ile ilgili endişeler, yan etkilerine yönelik deneyimler, aşılama 

uygulamasına duyulan güven, dini inanışlar, ilaç endüstrisi ve çıkar ilişkileri sayılabilir. Aynı zamanda medyanın 

aşılarla ilgili yaptığı olumsuz haberler aşı reddini arttırmaktadır. Literatürde konuya yönelik ailelerin yeterli 

bilgilendirilmediği de belirtilmektedir. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak aşı reddi bireysel bir karar olarak verilen 

ancak toplumu etkileyen önemli bir sorundur. Temelinde farklı nedenleri barındırmakla birlikte ebeveynlerin 

çocukluk dönemindeki aşılama konusunda bilgi eksikliği yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle aşılama 

hizmetlerinde görev alan başta ebe ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin ebeveynlerin aşı reddi 

nedenlerini anlamaları, aileleri aşılama konusunda anlaşılır ve kapsamlı şekilde bilgilendirmeleri oldukça 

önemlidir. Aşılama hakkında sade, anlaşılır ve kanıta dayalı bilimsel bilgilerin yaygınlaştırılmasının bilgi 

karmaşasının giderilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AŞILAMA, AŞI REDDİ, EBEVEYN, EBE, HEMŞİRE 
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AN İMPORTANT OBSTACLE İN VACCİNATİON: VACCİNATİON REJECTİON 

 
Gizem ÇITAK1, Özlem DURAN AKSOY2 

 
1Sivas Cumhuriyet University  

Introduction:Immunization with vaccination is one of the most important public health practices in the 

world.Vaccination is a cost-effective intervention for preventing infectious diseases. Thanks to vaccination, variola 

is eradicated from whole world. Polio and neonatal tetanus eradicated most of the world and in Turkey, the 

incidence of vaccine-preventable diseases is significantly reduced. In contrast of the knowledge that supports the 

safety and benefits of vaccination, resistance against vaccination and childhood vaccines has increased, nowadays. 

Rejection is a condition where the parent refuses to take the child off the vaccination calendar.Vaccination rejection 

is more of a social decision than an individual decision. The rejection decreases vaccination rate, ease spreading 

vaccine-preventable infectious diseases and effects sensitive or not resistant people to these diseases. There are 

many main reasons for parents to decide about the rejection of vaccination. Concerns about the content of the 

vaccine, experiences from side effects, trust of the application, religious beliefs, pharmaceutical industry and 

interest relations can be countable in this subject.Therewithal, negative news about the vaccines increases the 

rejection. Also, literature stated that families are not adequately informed about the subject. Conclusion and 

Recommendations:To conclude, vaccination rejection is a problem that a decision which is made by personally 

however it effects the community. With the hosting different reasons on the basis parents have lack of knowledge 

in the childhood. Therefore, it is very important forhealth professionals,understanding the reason behind 

therejection and giving information clearly and comprehensively about the vaccination. It is believed that 

spreadingsimple, understandable and evidence-based knowledge about vaccination will be effective in the 

eliminating information complexity. 

KEYWORDS: VACCİNATİON, REJECTİON OF VACCİNATİON, PARENT, MİDWİFE, NURSE 
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P-17   EBELİKTE TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM VE ÖNEMİ 

 
Şükran ŞANLI1, Sümeyra HARMANCI1 

 
1Ankara Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Ebelik insanlığın varoluşuyla başlayıp bu zamana kadar süregelen ve yeni bir bireyin dünyaya 

gelmesinde, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında aileye yardımcı olan, doğum sırasında annenin ağrılarını 

hafifleten ve doğumun gerçekleşmesine katkıda bulunan, tüm toplumlarda saygınlık kazanmış bir meslek 

grubudur. Çalışmamız ebelerin farklı kültürdeki bireylere yaklaşımını ve önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma Google Akademik ve PubMed veri tabanlarından “ebelik”, “transkültürel yaklaşım”, 

“doğum”, “transkültürel” anahtar sözcükleri kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada niteliksel 

yöntem kullanılmıştır. Çalışma kapsamına; yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, 1999-2019 yılları arasında 

yayınlanmış çalışmalar alınmıştır. Bulgular: Çalışmalar incelendiğinde birçok kültürel uygulama ile 

karşılaşılmıştır. Japonya da doğum sırasında “kolay doğum” anlamına gelen “Koyasugai” adlı deniz kabuğunu 

avuçlarında tutmaktadırlar. Hindistan da bebeğin babasının kravatının düğümlenmesinin zor doğuma neden 

olacağına inanılır. Türkiye de bebek doğduktan yirmi gün sonra ve kırkında kokmaması için tuzlanır. Amerika da 

doğumun mucizesini sembol ettiği düşünülen bebek battaniyeleri kullanılır. Hollanda da lohusalara ev işlerinde 

ebeler destek olur. Tayland da özel bir bitki çayının üç gün süre ile içilmesinin doğumu kolaylaştırdığına inanılır. 

Çin de akupunktur, doğum ağrılarını azaltmak amacıyla kullanılır. Ebeler bu inançlara saygı duyar ve oluşabilecek 

istenmeyen bir durumda müdahale eder. Sonuç ve Öneriler: Dünyanın pek çok ülkesinde ebelerin transkültürel 

yaklaşımı ve önemi literatür taraması yapılarak incelenmistir. Ebeler bireylerin kültürel yapılarına ön yargı ile 

yaklaşmadan bütüncül bakış açısıyla bakımlarını vermelidir. Ebeler transkültürel yaklaşım sergilediklerinde 

mesleki olarak profesyonelleşir ve bu doğrultuda bakımın kalitesi de artmış olur. Hastalara verilen uygun bakım 

hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM, DOĞUM, TRANSKÜLTÜREL 
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TRANSCULTURAL APPROACH AND IMPORTANCE FOR MIDWIFERY 

 
Şükran ŞANLI1, Sümeyra HARMANCI1 

 
1Ankara University  

Introduction and Purpose: Midwifery is a profession that has gained respect in all societies as helping the family 

in the birth of a new individual, prenatal, birth and after birth and relieving the pain of the mother during labor and 

contributes to the realization of the birth from the beginning of humanity. Our study was conducted to determine 

the importance of midwives' approach to individuals in different cultures. Method: In this study, literature review 

was done by using keywords “midwifery ”,“transcultural approach”, “birth“ and “transcultural” from Google 

Academic and PubMed databases.The scope of the study; Published works between the years of 1999-2019 in 

Turkish and English. Findings: When the studies were examined, many cultural applications were 

encountered.Women in Japan keep a seeshal named as “Koyasugai” which means “easy birth” during the birth. In 

India, it is believed that tying the baby's father's tie would be a difficult birth. In Turkey, baby is salted 20 days 

later after birth to avoid bad smell when the baby arrived to 40 days. In America, baby blankets used to symbolize 

the miracle of birth. In the Netherlands, midwives support the pregnant woman’s houseworks. In Thailand, it is 

believed that drinking a special herbal tea for three days results easy birth. In China, acupuncture is used to reduce 

the pain of birth. Midwives respect all these beliefs and intervene in an undesirable situation. Conclusion and 

Advises: In many countries of the world, the transcultural approach and importance of the midwives have been 

examined with the literature review. Midwives should give care to the cultural structures of individuals without 

approaching as prejudiced. When midwives have a transcultural approach, they become professional and the 

quality of care will be increased. The best care given to patients will act a part in improving the quality life of 

patiens. 

KEYWORDS: MİDWİFERY,TRANSCULTURAL APPROACH,BİRTH,TRANSCULTURAL 
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P-18    EBELİK MESLEĞİNDE KÜLTÜRE DUYARLI YAKLAŞIM 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1, Rabia ARSLAN2, İkbal Emel ÖZTÜRK2 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi, 2Ankara Üniversitesi 

Amaç: bu derleme ebelik mesleğinde kültüre duyarlı yaklaşımı araştırmak amacıyla yapılmıştır. Sonuç: Birey 

yaşadığı kültürden ayrı düşünülemez; çünkü kültür bireyin beslenmesi, giyimi, sağlık, hastalık, inanç ve 

tutumlarına bir yön çizmektedir. İnsanların sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaları yaşadıkları toplumun kültürünün 

bir parçasıdır. Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için bakım verilen grubun hastalık ve sağlığı nasıl algıladıklarını 

ve buna nasıl tepki verdiklerini anlamak gerekir. Toplumun sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirebilmek için sağlık 

personellerinin bu tür davranışların arkasında hangi kültürel etmenlerin yer aldığını bilmesi, en azından anlamaya 

çalışması gerekmektedir. Kültüre duyarlı yaklaşım ile iletişim becerisinin artması tedavi ve bakımı planlama, 

uygulamadaki etkinlik artmaktadır. Bakım verilirken bireyin kültürü ve değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Doğum sırasında anneye bakım verirken profesyonel ve geleneksel bakımı harmanladığında kültürel çatışma 

önlenebilir hale gelmekte, anksiyete azalmakta ve gevşemeye daha hızlı geçilmektedir. Doğum ağrısı algısı bireyin 

fiziksel, psikolojik durumu, kültürel durumuna göre farklılık göstermektedir. Ebe bu farklılıkları göz önünde 

bulundurursa verdiği sosyal, fiziksel ve bilgisel desteğin de etkinliği artacaktır. Ebeler annelerin de dini, kültürel 

inanç, tutum ve uygulamalarını yargılamamalı, adalet ve eşitlik ilkesine dayalı bir bakım vermelidir. Ebeler yeterli 

bakım verebilmek için bakım verdiği farklı kültüre sahip annenin bireysel özellikleri (ekonomik durumu, aile 

yapısı, geleneksel uygulamaları, dini inançları vb.), iletişim özellikleri (ana dili, selamlaşma, hitap, ses, dokunma, 

göz teması vb.), aile içi ve toplumsal rolleri (kadın rolü, evli kadın rolü, gebe kadın rolü, annelik rolü vb.), sağlık 

hastalık uygulamaları (sağlık hastalık inançları, kutsal ve yenilmez besinler, cinsellik, hijyen, egzersiz, anne ve 

bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamalar vb.) gibi kültürel değerlerini tanılanmalıdır. Sonuç olarak kültüre 

duyarlı yaklaşıma sahip ebelerin hasta/gebe/danışan ile iletişimi daha etkin olmakta buna bağlı olarak bakımın 

kalitesi artmaktadır. 
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CULTURE-SENSITIVE APPROACH IN MIDWIFERY PROFESSION 
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Objective: This review was conducted to investigate the culture sensitive approach in midwifery profession. 

Conclusion: The individual cannot be distinguished from the culture he lives; because culture gives a direction to 

the nutrition, clothing, health, disease, beliefs and attitudes of the individual. People's health beliefs and practices 

are part of the culture of the society in which they live. To provide better health care, it is necessary to understand 

how the care group perceives and responds to disease and health. In order to improve the health behaviors of the 

community, health personnel should know, at least understand, what cultural factors are behind these behaviors. 

Increasing communication skills with culturally sensitive approach, treatment and treatment planning and 

implementation are increasing. When giving care, the individual's culture and values should be taken into 

consideration. When combining professional and traditional care while giving birth to mother during childbirth, 

cultural conflict becomes preventable, anxiety is reduced and relaxation is passed more quickly. The perception of 

birth pain varies according to the individual's physical, psychological and cultural status. If the midwife considers 

these differences, the effectiveness of the social, physical and informational support will increase. Midwives 

should not judge the religious, cultural beliefs, attitudes and practices of mothers and give care based on the 

principle of justice and equality. The midwives have different characteristics of the mother (economic situation, 

family structure, traditional practices, religious beliefs etc.), communication features (mother tongue, greeting, 

addressing, voice, touch, eye contact etc.) and social roles (woman role, role of married woman, role of pregnant 

woman, role of motherhood, etc.), health disease practices (health illness beliefs, sacred and invincible foods, 

sexuality, hygiene, exercise, traditional applications for mother and baby care etc.). cultural values should be 

identified. As a result, the communication of the midwives with culture-sensitive approach to the patient / 
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P-19    HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜNDEN KORUNMA VE EBELERİN 

SORUMLULUKLARI 

 
Ebru DOĞRUL1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Son yıllarda genital enfeksiyonlar arasında olan Human papilloma virüsü bazı genital sistem kanserleri ile 

ilişkisinin gösterilmiş olması ve sıklığının artması nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Genital siğil olarak 

bilinen HPV’de bulaşma, tam bir cinsel ilişki olmadan deri temasıyla da bulaşabilir. Seksüel temastan sonra %65 

oranında enfeksiyon gelişir. Cinsel yönden aktif erişkinlerin %70’inden fazlası, hayatlarının bir döneminde 

HPV’ye maruz kalmakta, bunların %70’inden fazlasının 15–24 yaş arasında olduğu bildirilmektedir. Cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) içinde yer alan HPV kadınlarda kansere bağlı en sık ölüm nedenlerinden olan 

servikal kanserinden sorumludur. Servikal kanser örneklerinin %99,7’sinde HPV pozitiftir. Genital siğillerden 

korunmada kondom, penis derisi üzerindeki lezyonlardan bulaşmayı engellerken, kondom ile örtülü olmayan 

lezyonlar için yeterli koruma sağlamamaktadır. HPV’ den korunma da en önemli nokta aşı uygulamasıdır. 

Amerikan Kanser Derneği, 11-12 yaşlarındaki kızların rutin aşılanmasını önermektedir. Ülkemizde Sağlık 

Bakanlığı’nın rutin aşı takviminde HPV aşısı yoktur. İki değerli aşı (Cervariks), dört değerli aşı (Gardasil) ve 

dokuz değerli olarak bulunan aşılar 3 doz halinde 0,2 ve 6. aylarda uygulanır. Ülkemizde piyasada Cervariks ve 

Gardasil mevcuttur. İlk cinsel ilişkiden önce uygulandığında % 100’e yakın koruma sağlandığı vurgulanmaktadır. 

Günümüzde cinsel aktif olsun ya da olmasın 9-26 yaşındaki kadınların aşı yaptırmasına izin verilmektedir. 

Servikal kanser tarama programları da bu kanserin görülme sıklığını ve bu kansere bağlı ölümleri azaltmak için 

oldukça önemlidir. Ülkemizde Papanicolau (PAP) smear, sıvı bazlı tarama sistemi, Human Papilloma Virus (HPV) 

DNA taraması gibi çeşitli yöntemlerle servikal kanser tarama programları geliştirilmekte ve taramaların toplumun 

geneline yayılması için çalışılmaktadır. HPV’den korunma konusunda ebelerin en önemli rolleri cinsel yönden 

aktif olan tüm bireyleri ve henüz cinselliği başlamamış genç grupları HPV’nin bulaşma, korunma yolları ve tarama 

programları hakkında bilgilendirerek farkındalık sağlamaktır. Ayrıca servikal kanser tarama programlarında aktif 

rol alarak erken dönemde tespit ve tedavide de etkili olabilirler. 
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PROTECTİON FROM HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AND THE RESPONSİBİLİTİES OF 

MİDWİVES 

 
Ebru DOĞRUL1, Hacer ALAN DİKMEN1 
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Human papillomavirus (HPV) is getting increasingly important because of its reported relationship with some 

genital cancers and increased incidence. HPV infection, known as genital warts, can also be transmitted by skin 

contact without full sexual intercourse. Infection develops at 65% probability after sexual contact. More than 70% 

of sexually active adults, 70% of whom are aged 15-24, are exposed to HPV at some time in their lives. Classified 

among sexually transmitted infections (STIs), HPV is responsible for cervical cancer, one of the most common 

causes of cancer-related deaths among women. HPV is positive in 99.7% of cervical cancer occurrences. The most 

important method of protection from HPV is vaccination. The American Cancer Society recommends routine 

vaccination of girls aged 11-12. In our country, there is no HPV vaccine in the routine vaccination calendar of the 

Ministry of Health. HPV vaccines found in the form of two-valent vaccines (Cervarix), four-valent vaccines 

(Gardasil), and nine-valent vaccines are administered in 3 doses in 0th, 2nd, and 6th months. It is emphasized that 

nearly 100% protection is provided if the vaccines are administered before the first sexual intercourse. Cervical 

cancer screening programs are also important for reducing the incidence of this cancer type and related mortality 

rates. In our country, cervical cancer screening programs are developed with various methods such as Papanicolaou 

(PAP) smear, liquid-based cytology, and Human Papilloma Virus (HPV) DNA screening. The most important 

roles of midwives in the prevention of HPV are to raise awareness by informing all sexually active or non-active 

individuals about the infection, prevention, and screening programs of HPV. In addition, midwives can also be 

effective in early detection and treatment by taking an active role in cervical cancer screening programs. 
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P-20    ÜLKELERE GÖRE EBELİK EĞİTİMİ 
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Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’na (ICM) göre ebe; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının 

bakımını sağlayan, gerekli tavsiyelerde bulunan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın 

bakımını sağlayan ve kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir profesyoneldir. Dünyada 

ilk ebelik okulları 1673’te Fransa’da, 1701’de Almanya’da, 1725’te Londra’da acılmıstır. Osmanlı 

ımparatorluğunda ise ebelik eğitimi 1869 yılında baslamıstır (Koker 1997). Dünyada ebelik eğitimi incelendiğinde 

ülkeler arasında farklılık bulunmaktadır (Yurdakul ve Kaya, 2002) Dünya Ülkeleri değerlendirildiğinde, doğrudan 

girişle lisans düzeyinde ebelik eğitiminin hemşirelikten bağımsız olarak Fransa, Finlandiya ve Türkiye’de verildiği 

görülmektedir (Beydilli 2000). Batı ve Güney Avrupa ülkelerinde diğer ülkelere göre ebeler daha bağımsız role 

sahip olup, otonomi ve profesyonellik yönünden daha gelişmiş olduğu görülmektedir. İngiltere‟de ebenin doğum 

anında gerek duyulduğunda vakum, forseps gibi aletleri kullanma yetkisi varken,ülkemizde ebenin, “doğum için 

gerekli olan aletleri tanıması, hazır bulundurması ve bu aletleri kullanmak gerekirse de hekim kontrolünde 

uygulanması gerektiği” şeklinde belirtilmektedir (Sağlık Mevzuatı 2005). Ayrıca İngiltere de normal doğum 

eyleminde uygulanılan epizyotomi ise pratikte neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Batı ve Güney Avrupa 

Ülkelerinde doğumlar genellikle evde ebelerin kontrolünde yapılmakta olup perinatal bakımda diğer ülkelere göre 

ebeler daha bağımsız role sahiptirler. Bu ülkelerde ebelik eğitimi, genellikle hemşireliğin özel bir uzmanlık alanı 

olarak uygulanmaktadır. Merkez, Doğu Avrupa ve Rusya’da bağımsızlığına kavuşan ülkelerde doğumlar 

genellikle hastanede doktor gözetiminde yapıldığından ebeler normal doğumlardan sorumlu değildirler (Beydilli, 

2006). Ülkemizde ebelerin mesleki yeterliliğe göre değil, gereksinimler ve sağlık hizmetlerine göre görev tanımı 

yapıldığı görülmektedir. Dünyada ebelerin yeterlilik alanları tanımlanırken, eğitimlerinin yeterliliğe dayalılık 

ilkesine göre planlandığı görülmektedir. 
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MIDWIFERY EDUCATION BY COUNTRIES 
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Midwives according to the International Confederation of Midwives (ICM); It is a reliable and responsible 

professional who provides care of the woman during pregnancy, delivery and postpartum period, makes the 

necessary recommendations, carries out her / his responsibility in the care of the newborn and works in cooperation 

with the woman. The first midwifery schools in the world have emerged in 1673 in France, 1701 in Germany and 

1725 in London. In the Ottoman Empire, midwifery education began in 1869 (Koker, 1997). midwifery education 

in the world there are differences among the countries examined (Yurdakul and Kumar, 2002) When World 

countries assessed, a graduate-level direct input independently from the nursing midwifery training in France, is 

seen that in Finland and Turkey (Beydilli 2000). In Western and Southern European countries, midwives have a 

more independent role compared to other countries and they are more developed in terms of autonomy and 

professionalism. In the UK, the midwife has the power to use instruments such as vacuum and forceps at the time 

of delivery. In addition, episiotomy applied in normal labor in England is practically not used in practice. In 

Western and Southern European countries, births are usually carried out at home by midwives and midwives have 

a more independent role in perinatal care than in other countries. In these countries, midwifery education is often 

practiced as a special area of expertise in nursing. Midwives are not responsible for normal births, since births are 

usually carried out under the supervision of a physician in hospitals in countries with independence in the Central, 

Eastern Europe and Russia (Beydilli, 2006). In our country, it is seen that midwives are defined according to 

requirements and health services, not according to professional competence. It is seen that the qualifications of 

midwives are planned according to the principle. 
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Amaç: bu derleme perinatal ruh sağlığında ebenin rollerini araştırmakl için yapılmıştır. Sonuç: Perinatal ruh sağlığı 

kavramıı intrapartum ve postpartum dönemde çeşitli ruhsal bozuklukları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır . 

Perinatal ruh sağlığı (PMH), hamilelik sırasında ve doğumdan bir yıla kadar kadınların zihinsel iyiliği ile ilgilidir. 

Ebeler perinatal ruh sağlığı sorunlarını tespitinde ve eğitilmesinde önemli role sahiptirler.Ebe bağımsız rolünü 

kullanarak gebeye bilgisel ,duygusal ve fiziksel destek vermektedir.Bu destek anne ve yenidoğanın doğum ve 

doğum sonu dönemdeki sonuçlarını iyileştirmektedir. Gebenin bu süreçlerde gördüğü destek söz gelimi ağrı kesici 

niteliği taşımaktadır.Teeffelen ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, kadınlar gebelikleri boyunca kendi 

sağlıklarının sorumluluğunu almak istediklerini, anneliğe geçiş sürecinde informal desteğin yanı sıra ebelerden 

aldıkları profesyonel desteğe ihtiyaçları olduğunu açıkça dile getirmişler ve ayrıca, gebelikleri sırasında psikolojik 

ve fiziksel değişikliklerle ilgili ebelerden informal ve duygusal destek istemişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada, 

kadınların çoğu gebelik ve doğum sırasında ebeler tarafından verilen profesyonel destek ve bakımı, olumlu bir 

deneyim olarak ifade etmiş ve bakımın devamlılığının önemli olduğunu belirtmişlerdir .Ebenin bu sosyal 

desteğindeki en önemli bileşenler;etkili iletişim,etkili dinleme becerisi,bakım ve bakım vermenin 

sürekiliği,destekleyici bakımdır.Perinatal ruh sağlığı sorunlarını azaltmada ebelere görev düşmektedir.Ebelik 

eğitimlerinde de bu konuya yer verilmelidir.Marry Ross ve arkadaşlarının 187 ebeye yaptığı çalışmada ebelerin 

ruh sağlığı ile ilgili olarak daha gelişmiş bir rol üstlenmeye istekli olduklarını ancak bu alanda genellikle eğitim, 

bilgi ve güven eksikliği bulunduğunu ortaya koymuştur.Gelişmekte olan ve ebelik mesleğinin geri planda olduğu 

ülkelerde gebelerin perinatal ruh sağlığı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değildirler.Bu ülkelerde perinatal ruh sağlığı 

sorunlarının önüne geçilmesinde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde tarama testleri kullanılmalıdır.Ebelerin 

testleri kullanması ile kadınlara daha etkin eğitimler verilecek ve ruh sağlığı konusundaki değerlendirmleri ve 

bakımları,perinatal ruh sağlığı bozukluklarına bağlı ilaç kullanımı azalacaktır. Ebeler doğum öncesi, doğum ve 

sonrası dönemde kadına destek olduğu için perinatal ruh sağlığı konusunda da gelişimleri sağlanmalı ve perinatal 

ruh sağlığının tespitinde yer almalıdırlar. 
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Objective: This review was conducted to investigate the role of the midwife in perinatal mental health. Conclusion: 

The concept of perinatal mental health is used to identify various mental disorders in the intrapartum and 

postpartum periods. Perinatal mental health (PMH) is related to the mental well-being of women during pregnancy 

and from birth to one year. Midwives have an important role in the detection and education of perinatal mental 

health problems. By using the independent role, the midwife provides the pregnant, emotional and physical support 

to the pregnant woman. This support improves the birth and postpartum results of the mother and newborn. The 

support that the pregnant woman receives in these processes is, for example, a painkiller. In a study by Teeffen et 

al., Women stated that they wanted to take responsibility for their own health during their pregnancies and that 

they needed professional support from midwives as well as informal support during the transition to motherhood. 

and they wanted informal and emotional support from midwives about physical changes. In another study, most 

of the women expressed professional support and care given by midwives as a positive experience during 

pregnancy and delivery and stated that the continuity of care is important. The most important components of this 

social support are effective communication, effective listening skills, care and care. It is also the duty of midwives 

to reduce the problems of mental health and mental health. have insufficient knowledge and knowledge about the 

perinatal mental health of pregnant women in developing countries and midwifery profession. Prevention of 

prenatal and postnatal screening tests should be used to prevent premenstrual. Women will be given more effective 

trainings by using tests and their evaluations and care about mental health and drug use due to perinatal mental 

health disorders will be reduced. Since midwives support the woman in the prenatal, postnatal and postnatal period, 

they should also develop their perinatal mental health and take part in the determination of perinatal mental health. 
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Gebelik sırasındaki kanser, her yıl yaklaşık 1.000 gebelikte bir kez meydana gelen ve tüm malign tümörlerin %0.07 

ila% 0.1'ine karşılık gelen nadir bir olaydır. Gebeliğe bağlı en sık görülen maligniteler melanom ve meme kanseri 

olup azalan sıklıkla rahim ağzı kanseri, lenfomalar ve lösemiler takip etmektedir. Meme kanseri, gebelik sırasında 

en sık görülen malignitelerden biridir. Meme kanseri insidansındaki artış eğilimi ve çocuk doğurganlığının 

ertelenmesi gebelikte meme kanseri vakalarının sayısını artırmıştır. Gelişmiş ülkelerde ve daha sonra da 

gelişmekte olan birkaç ülkede doğurganlık yaşı 1970'lerden bu yana artmaktadır. Maternal kanser tanısı ile 

komplike olan gebelikler yüksek riskli gebelikler grubunda yer almaktadır. Riskli gebeliklerin bakımları gebelik 

ve doğum sonrası dönemde ayrıcalıklı olmalıdır. Bu tür gebelerin bakımında bireyselleştirilmiş bakım önemlidir. 

Bu vaka çalışması; gebelik ve kanser örneğinde iki yönü ile ele alınmıştır. Bunlardan birincisi ‘IVF ile sağlanan 

gebelik ve gebelikte ortaya çıkan meme kanseri tanılanma ve tedavi sürecinde yaşanan dilemma’. Diğeri ise bu 

çatışmalı süreç ve devamında alınan bakım ve sağlığı geliştirmede davranışlarının gebelik sürecine etkisidir. Bu 

vakada, iki aşılama ve dört IVF denemesi, PGT ile tanılaması ile devam eden gebelik ve ortaya çıkan meme 

kanseri, doğum ve doğum sonu sürecini yaşayan Byn Z. nin ele alınmıştır. Sonuç olarak; gebelik ve doğum 

fizyolojik bir olay olarak kabul edilse de gebeliğin oluşumu sürecine tıptaki gelişmelerin etkisi olarak “IVF 

gebelik”; gebelikte ortaya çıkan patolojik bir durum “kanser”e rağmen doğumun mahremiyeti; doğum algısı ve 

doğum çevresinin düzenlenmesinde gebenin özerkliğine saygı ortaya konulmuştur. Gebenin fizyolojik bakımının 

yanı sıra yoğun bir psikososyal bakımı gerektirir. Bireyselleştirilmiş bakımın sağlanmasında ebe desteğinin 

gebelik, doğum ve doğum sonu süreçteki olumlu etkisi görülmektedir. 
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Cancer developing during pregnancy is a rare case that occurs once in around 1000 pregnancies each year, and 

corresponds to 0.1% and 0.07% of all malign tumors. The most common malignancies associated with pregnancy 

are melanoma and breast cancer, and it is decreasingly frequent followed by cervical cancer, lymphomas and 

leucemias. Breast cancer is one of the most common maligns during pregnancy. The increase tendency of breast 

cancer incidence and postponing infant fertility has increased the number of breast cancer case in pregnancy. The 

age of fertility has been increasing since the 1970s in the developed countries and later in several developing 

countries. The maternities that are complicated through maternal cancer diagnosis rank among the group of high 

risk pregnancies. The care of risky pregnancies is supposed to have a precedence during pregnancy and postnatal 

period. Individualised care is essential in nursing of such pregnants. The case study has been discussed from both 

sides for pregnancy and cancer. The first of these is the dilemma experienced during the pregnancy formed with 

IVF (in vitro fertilization) and the diagnosis and treatment of breast cancer occuring during the pregnancy’. And 

the other is the effect of this conflict process on the pregnancy process and the behaviours improving the care and 

health which is taken during this period. In this case study Miss Z has been examined with her two fertilisation 

and four IVF tests, her pregnancy followed by PGD diagnosis and the breast cancer occuring this period, and her 

experience with delivery and post delivery. As a result; although pregnancy and delivery have been accepted as 

physiological events, “IVF pregnancy” as an effect of the advances in technology on the formation of the 

pregnancy; intimacy of the delivery despite a pathological incidence as “cancer” which occurs during pregnancy, 

the respect for the autonomy of pregnant on the perception of delivery and the regulation of delivery environment 

are all presented. In addition to the physiological care for the pregnant an intense psychosocial care is also needed. 

The positive effect of midwife support during pregnancy, delivery and postpartum period is seen in providing 

individualized care. 

KEYWORDS: PREGNANCY, CANCER, BREAST CANCER 
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P-23  SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENME 
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Anne sütü, benzersiz içeriğiyle laboratuvar koşullarında üretilmesi mümkün olmayan mucizevi bir vücut sıvısıdır. 

Emzirme ise anne sütünün bebeğe verilmesinde kullanılan en doğal yoldur. Anne sütünün emzirme yolu ile bebeğe 

aktarımı ise bebeklerde mortalite ve morbidite oranını azaltmaktadır. En uygun beslenme uygulaması olan sadece 

anne sütü ile beslenme; doğal beslenme, ilk altı ay anne sütüne ek olarak bebeğe hiçbir yiyecek, içecek vermeme 

ve etkili emzirme ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, emzirme oranlarının düşük 

olmasından dolayı, sadece anne sütü ile beslenmeyi teşvik ederek 1992 yılında “Bebek Dostu Hastane” projesini 

başlattı. İlk 6 ayda sadece anne sütünün verilmesindeki %5.5’lik bir artışın, yaklaşık olarak yıllık %1.4’lük yani 

140.000 çocuk ölümünü azaltacağı tahmin edilmektedir. Sadece anne sütü ile beslenmenin benimsenmesi; çocuğun 

hayatta kalması, büyümesi ve gelişmesi için esastır ancak, çok az sayıda çocuk bundan yarar sağlamaktadır. Çünkü 

UNICEF’in 2018 verilerine göre dünya çapında bebeklerin yalnızca %41’inin sadece anne sütü ile beslendiği 

bildirilmekte ve bu oranın oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. Sadece anne sütü ile beslenme; Doğu ve Güney 

Afrika’da %56, Batı ve Orta Afrika’da %33, Kuzey Amerika’da %26, Doğu Asya ve Pasifik’te %22 olup dünyada 

pek çok ülkede farklı verilerle önümüze gelmektedir. Ülkeler arasındaki bu fark, emzirme politikalarının farklılık 

ve uygulanabilirliği açısından değişim gösterdiğini düşündürmektedir. Bu derlemenin amacı, sadece anne sütü ile 

beslenme konusunda yapılan çalışmaları inceleyerek, bunun artan önemini bir kez daha vurgulamaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞAL BESLENME, ETKİLİ EMZİRME, SADECE ANNE SÜTÜ İLE 
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Breast milk is a miraculous body fluid that cannot be produced under laboratory conditions with its unique 

contents. Breastfeeding is the most natural way of giving the breast milk to the baby. The transfer of the breast 

milk to the baby through breastfeeding reduces the mortality and morbidity rates in infants. Exclusive 

breastfeeding, which is the most appropriate type of feeding, is the same as that of effective breastfeeding, natural 

breastfeeding and of not giving the baby any food or drink other than breast milk for the first six months. The 

World Health Organization and UNICEF initiated "the Baby-Friendly Hospital Initiative" in 1992 by encouraging 

the exclusive breastfeeding due to the low breastfeeding rates. It is estimated that a 5.5% increase in the exclusive 

breastfeeding in the first 6 months will reduce approximately 1.4% of children's deaths (140.000 children) 

annually. Adoption of exclusive breastfeeding is essential for the survival, growth and development of the child, 

but very few children get benefit from it because according to UNICEF data in 2018, it has been reported that only 

41% of babies around the world are fed exclusively with breast milk and this rate is quite low. The rate of exclusive 

breastfeeding is 56% in East and South Africa, 33% in West and Central Africa, 26% in North America and 22% 

in East Asia and Pacific, and so it has different data in many countries around the world. This difference between 

countries is thought to vary due to differences in breastfeeding policies and in terms of implementation. The 

purpose of this review is to examine the studies on exclusive breastfeeding and emphasize the increasing 

importance of it. 

KEYWORDS: EFFECTİVE BREASTFEEDİNG, EXCLUSİVE BREASTFEEDİNG, NATURAL 

BREASTFEEDİNG 
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Amaç: Bu derleme gebelikte servikal kanserin tanılanması, tedavisi ve bakım gereksinimlerini incelmeek amacıyla 

yapılmıştır. Sonuç:Servikal kanser kadın üreme organı kanserleri arasında en sık görülen kanser türüdür. Yaklaşık 

insidansı 2000 gebelikte 1’dir ve her 30-40 servikal kanserli hastadan 1 tanesi gebe kalmaktadır. Serviks kanseri 

gebelikte en sık karşılaşılan jinekolojik kanserdir. Gebelikte servikal karsinomaya yaklaşım hastalığın evresine, 

tanı esnasındaki gestasyonel haftaya, gebeliğinin devamının istenip istenmemesine bağlıdır. İnvaziv serviks 

kanseri semptomları, gebelik semtomlarıyla örtüşmekle birlikte, tüm evre I serviks kanserli olguların %50’si 

asemptomatiktir. HPV aşısı halen gebelerde önerilmemektedir. Gebelerde ve anne karnındaki bebekler üzerinde, 

aşının yan etkileri üzerine yeterli kanıt ve araştırmalar yoktur. İnvaziv serviks karsinomlu gebelerin tedavisinde 

büyük randomize çalışmalara dayanan bilgiler yoktur. Yönetimin temeli; gebe olmayan serviks kanserli hastalar 

ile yapılan randomize çalışmalarla, gebelerde yapılan gözlemsel bulgu ve kişisel deneyimler sonucu oluşan 

medikal ve etik yaklaşımlardan oluşmaktadır. Gebelikte ve postpartum dönemde kanser sıklığı fazla olmadığı için 

ebelik bakım pratiğinde de deneyim oldukça sınırlıdır.Tüm serviks kanserli hastaların %1-3’ünün tanı anında gebe 

ya da puerperum da olduğu düşünülecek olursa, gebelik ve puerperum tarama açısından önemlidir. 
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Objective: This review was performed to determine the diagnosis, treatment and care needs of cervical cancer 

during pregnancy. Conclusion: Cervical cancer is the most common cancer among female reproductive cancers. 

The approximate incidence is 1 in 2000 pregnancies, and one out of every 30-40 cervical cancer patients is 

pregnant. Cervical cancer is the most common gynecological cancer in pregnancy. The approach to cervical 

carcinoma during pregnancy depends on the stage of the disease, the gestational week during diagnosis, whether 

the continuation of pregnancy is desired or not. Although invasive cervical cancer symptoms coincide with the 

pregnancy region, 50% of all cases of stage I cervical cancer are asymptomatic. HPV vaccine is still not 

recommended in pregnant women. There is not enough evidence and research on the side effects of the vaccine on 

pregnant women and their babies. There are no large randomized studies in the treatment of invasive cervix 

carcinoma. The basis of management; The results of randomized trials with non-pregnant cervical cancer patients 

consist of observational findings in pregnant women and medical and ethical approaches resulting from personal 

experiences. Since the frequency of cancer in pregnancy and postpartum period is not high, experience in 

midwifery care practice is limited. If we think that 1-3% of all cervical cancer patients are pregnant or puerperum 

at the time of diagnosis, pregnancy and puerperum screening are important. 

KEYWORDS: CERVİX, CANCER, PREGNANCY 
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Kadın hayatının her evresinde önemli bir role sahip olan ebeler,kadın haklarını savunmada da önemli bir role 

sahiptir.Ebelerin uygulayıcı, bakım verici,yönetici,danışmanlık ve araştırıcı rollerinin yanı sıra kadının toplumdaki 

statüsü ve rollerini güçlendirmek ve insan- kadın haklarının savunulmasına dair rolleri de mevcuttur.Savunulan 

sorunlar yoksulluk,eğitim,toplumsal cinsiyet eşitsizliği,şiddet,cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularıdır. 

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) Başkanı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan örgütleri,kadın 

haklarını savunmada ve ataerkilliği dönüştürmede önemli bir faktör olarak görüyor.(1) ICM 2019 teması ’Ebeler 

kadın haklarının savunucularıdır’’.ICM'in savunuculuğu, bu gerçeği çarpıcı bir şekilde değiştirmeyi ve kadınların 

sağlığı konusunda her kararın kadınların farklı, çok yönlü ihtiyaçlarını anlayan ebelerin girdilerinden faydalandığı 

bir dünya yaratmaya yardım etmeyi amaçlamaktadır. ICM, kadınlarla ebe arasındaki önemli ilişki olduğunu 

bildirmiştir. Bu ilişki, tüm kız ve kadınların insan haklarını korumak ve desteklemek için hayati öneme 

sahiptir.Sonuç olarak, ebenin savunucu rolleri ile toplum bilinçlenecek; dünyada ve ülkemizde kadınlar daha güçlü 

olacaktır. 
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WOMEN'S RIGHTS AND MIDWIFERY 
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Midwives have an important role in defending the rights of women in all stages of women's life. Women have a 

role as practitioner, caregiver, manager, consultant and researcher, as well as women's roles and roles in society 

and their role in defending human rights. Defined issues are poverty, education, gender inequality, violence, sexual 

and reproductive health. The President of the International Confederation of Midwives (ICM) sees organizations 

working in the field of gender equality as an important factor in advocating women's rights and transforming 

patriarchy. it aims to help create a world where every decision on women's health benefits from the inputs of 

midwives who understand the different, multifaceted needs of women. ICM reported a significant relationship 

between women and the midwife. This relationship is of vital importance to protect and support the human rights 

of all girls and women. As a result, the community will be conscious with the defensive roles of the midwife; 

women in the world and in our country will be stronger. 
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Giriş-Amaç: Kadın¬larda sigara ve alkol gibi, uyuşturucu kullanımında da artış mevcuttur. Gebelikte madde 

kullanımı ile karşılaşıldığında mul¬tidisipliner yaklaşımla kadın-doğum hekiminin yanı sıra psikiyatrist, halk 

sağlığı hemşiresi ve ebelerle ile birlikte gebe değerlendirilmelidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu 

araştırmada gebelikte madde kullanımının fetusa etkisi kapsamında literatürün gözden geçirilmesini amaçlamıştır. 

Yöntem: Veri kaynakları: Google Scholar, PubMed, Wiley Online Library, Sage Journals Online’de Mart 2019 

kadar olan Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlanmış makalelerdir. İnceleme yöntemleri: Bu gözden geçirme 

sürecinin tutarlı olmasını sağlamak adına, madde kullanımın gebeliğe etkisine açık bir şekilde değinen çalışmaları 

ayıklamak için basit bir arama algoritması seçilmiştir. İngilizce olarak yayınlanmış, “pregnancy” ve “substance 

use”, Türkçe “gebelik” ve “madde kullanımı” anahtar kelimeleriyle; tam metnine ulaşılabilen çalışmaların 

incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Her ne kadar gebelikte alkol alma alışkanlığının fetusa olan 

etkisi, patofizyolojisi, te¬ratojeniteye yol açma mekanizması tam olarak bilin¬mese de alkolün fetü¬sün 

büyümesine ve gelişmesine olan etkisini protein sentezini azaltarak gösterir. Alkol, gebelik sırasında spontan 

düşük ve ölü doğum oranını arttır. Batı toplumlarında alkol kullanımı mental retardasyonun önde gelen nedenidir. 

ABD’de 100 doğumdan 1’i bundan etkilenmektedir. Ge¬belikte kokain kullanımı maternal, fetal ve neonatal 

riskleri açısından ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kokain kullanan gebelerde erken membran rüptürü, erken 

doğum eylemi, intrauterin gelişme geriliği, amnios sıvısında mekonyum ve spontan abortus in¬sidansı da artmıştır. 

Gebeliğin ilk trimestirin da kodein kullanımı ve konjenital kalp de¬fektleri arasındaki ilişki vaka-kontrol 

çalışmalarında gösterilmiştir. Gebelikte nikotin ve karbonmonoksit fetusun gelişimini olumsuz etkiler. Nikotin, 

vazokonstriksiyon ve ute¬rin arter kan akımında azalma, karbonmonoksit ise fetal dokulara oksijen ulaşımını 

azaltır. Ge¬belikte sigara içimiyle düşük, ektopik gebelik, fetal gelişme geriliği, ablasyo plasenta, preterm doğum, 

membranların erken rüptürü ve düşük doğum ağırlığı arasında ilişki vardır. Sonuç: Gebelikte madde kullanımı ile 

karşıla¬şıldığında bu durumun ve oluşabilecek sorunların önlenmesi için multidisipliner yaklaşımlar ile birlikte 

gebenin değerlendiril¬mesi gerekmektedir. 
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PREGNANCY AND SUBSTANCE 
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Background-Purpose: There is an increase in the use of drugs such as cigarette and alcohol in women. When 

confronted with substance use during pregnancy, pregnant women should be evaluated with a mulididiatri- cal 

approach, as well as a gynecologist and psychiatrist, public health nurse and midwives. The aim of this study was 

to review the literature on the effect of substance use on the fetus during pregnancy. Method: Data sources: Google 

Scholar, PubMed, Wiley Online Library, Sage Journals Online, published in Turkish and English, until March 

2019. Examination methods: In order to ensure consistency of this review process, a simple search algorithm has 

been chosen to extract studies that address explicitly the effect of substance use on pregnancy. “Pregnancy ı and” 

substance use “, Turkish“ pregnancy ”and“ substance abuse “keywords; full text was obtained by examining the 

work that can be reached. Results: Although pregnancy the effects of fetal alcohol buying habits, pathophysiology, 

te¬ratojenite road opening mechanism shows exactly bilin¬mes also the effect of alcohol fetü¬ get growth and 

development by reducing protein synthesis. Alcohol increases spontaneous abortion and stillbirth during 

pregnancy. Alcohol use in Western societies is the leading cause of mental retardation. In the USA, 1 out of 100 

births are affected. Cocaine use is a serious public health problem in terms of maternal, fetal and neonatal risks. 

Early membrane rupture, preterm labor, intrauterine growth retardation, meconium and spontaneous abortion 

incidence in amniotic fluid were also increased in pregnant women who used cocaine. The relationship between 

the use of codeine in the first trimester of conception and congenital cardiac changes has been shown in case-

control studies. Nicotine and carbon monoxide in pregnancy adversely affect the development of the fetus. 

Nicotine, vasoconstriction, and urea are reduced in arterial blood flow and carbon monoxide decreases oxygen 

transport to fetal tissues. There is a relationship between low cigarette smoking, ectopic pregnancy, fetal growth 

retardation, ablatio placenta, preterm birth, premature rupture of membranes and low birth weight. Conclusion: 

Pregnant women should be evaluated with multidisciplinary approaches in order to prevent this and other 

problems. 
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Üriner inkontinans, dünyada ve ülkemizde kadınların erkeklerden daha çok yaşadığı, yaşam kalitesini olumsuz 

yönde etkileyen, tıbbi olduğu kadar sosyal bir problemdir. Yaşamı tehdit eden bir sorun olmasa da devamlı istemsiz 

miksiyon ve irritasyona bağlı rahatsızlık, bireye sıkıntı vermektedir. Ayrıca inkontinans utanma, kirlilik ve 

yetersizlik duygusu hissettiren bir durum olduğundan toplum tarafından damgalanma korkusu nedeniyle 

semptomları inkar duygusu ön planda olabilir. Bu inkar duygusu kadınlarda üriner inkontinans tedavisine 

başlamada ve sürdürmede isteksizliğe, sosyal izolasyona ve utanma duygusu yaşamaya neden olmaktadır. 

İnkontinanslı bireydeki idrar kokusunu başka bir kişinin algılaması, kişinin durumunu idare etmedeki başarısızlığı 

şeklinde toplumsal yargılara yol açmaktadır. Damgalanma algısı, ruhsal nedenlerle kendini toplumdan 

soyutlamaya ve davranışsal kaçınmaya, toplumsal ilişkilerde arkadaş edinme ve sürdürmede güçlüklere, hastaların 

daha az sosyal destek almalarına neden olarak iyileşme süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Damgalamanın 

önlenebilmesi için toplumsal bilinci artırmak gerekmektedir. Ebelerin kadınlara daha yakın olmaları ve toplum 

içinde her düzey sağlık kuruluşunda görev yapmalarından dolayı kadınlar sağlık sorunlarını ebelerle daha fazla 

paylaşabilmektedir. Öncelikle ebeler inkontinansta yaşanan semptomların farkında olmalı, tanı konulduğunda 

hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisine karşı duyarlı olmalı, durumun sosyal ve emosyonel boyutunu göz ardı 

etmemeli ve hastasına bütüncül bakım anlayışı içerisinde bakım vermelidir. Bu bağlamda bu derlemenin amacı 

üriner inkontinansın kadının yaşamı üzerindeki olumsuz etkisine ve özellikle sosyal damgalanmaya dikkatleri 

çekerek sağlık çalışanlarının özellikle ebelerin inkontinansta damgalanmaya ilişkin farkındalıklarını geliştirmektir. 
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Urinary incontinence is not only medical but also a social problem which is more common between women than 

men throughout the world and in our country and it affects negatively the life quality. Even though it is not a life 

threatening problem, the disease which is connected with continuous involuntary micturition and irritation 

distresses the individual. Incontinence disturbance, as it gives the feeling of contamination and inadequacy, on the 

ground of fear of stigmatized by society, denial of symptoms can be at the forefront. This denial sense of symptoms 

caused disinclination in the initiation of incontinence therapy and to maintain the therapy, social isolation and 

sense of shame. The perception of the smell of urine of the person who suffers from incontinence by another 

person, evokes the social judgement in the way of failure of looking after herself. Perception of stigmatization 

influences the processes of healing by causing social environment to abstraction and behavioral avoidance, 

difficulties in making and maintaining friends in social relations, and less social support. To prevent stigmatize, it 

is necessary to increase social consciousness. As midwives make women feel closer and carry out a duty in all 

types of healthcare organizations, women can share their problems more with midwives. Firstly, the midwives 

should be aware of the incontience symptoms, be sensitive to influence on the life quality of disease when they 

make a diagnosis and they should pay sufficient attention to social and emotional aspects and carry out 

maintenance to the patience within the holistic care understanding. In this regard, the purpose of this compilation 

is to attract attention to the negative influence of urinary incontience on woman’s life and especially social 

stigmatize so that improve the awareness of healthcare professionals specially the midwives regarding stigmatize 

in incontience. 

KEYWORDS: URİNARY INCONTİNENCE, SOCİAL ISOLATİON, STİGMATİZATİON, WOMAN 
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1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Özet Giriş Ebeler erken doğum sonrası dönemde bakım verirken annenin bu döneme fizyolojik ve emosyonel 

uyumunu sağlamaya, morbidite ve mortalite oranlarını azaltmaya çalışmaktır. Annenin gereksinimlerine yönelik 

verilerin toplanması, konforu artıran ebelik girişimlerinin planlanarak uygulanması konfor düzeyinin, bakım 

kalitesinin, bakım memnuniyetinin arttırılmasına ve anksiyetenin azaltılmasına katkı sağlanır. Amaç: Erken 

postpartum dönemde hasta merkezli bakım ve rutin bakım alan kadınlarda kaygı ve konfor düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma tek körlü randomize kontrollü olarak Şubat-Nisan 2019 tarihleri 

arasında yürütülmektedir. Araştırmada anneler Microsoft Office Excel 2013 programında üretilen rastgele sayılar 

kullanılarak deney (40) ve kontrol (40) grubu olarak ayrılmaktadır. Deney grubuna hasta merkezli bakım kriterleri 

doğrultusunda bakım verilmektedir. Annenin kişiliği, kültürel durumu, yaşam dönemi, anamnezi, mevcut sağlık 

ve bakım durumuna tepkisi değerlendirilerek anneye bireysel bakım verilmektedir. Kontrol grubu hastane 

personelinden rutin bakımlarını almaktadır. Veriler Bireysel bilgi formu, ‘‘Doğum Sonu Konfor Ölçeği’’ ve 

‘‘Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği’’ ile toplanmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve verilerin 

normal dağılıma uygunluğuna göre uygun istatistiksel testler kullanılacaktır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilme 

kriterleri doğrultusunda veriler toplanmaya devam edilmektedir. Elde edilen verilere belirlenen testler uygulanarak 

analiz sonuçları kongrede sunulacaktır. Kongre tarihine kadar verilerin tümüne ulaşılamadığı takdirde, pilot 

çalışma olarak elde edilen veriler sunulacaktır. Sonuç ve Öneriler: Hasta merkezli sağlık hizmeti sunumu, konfor 

ve bakımın kalite düzeyini arttıracağını, doğum sonrası kaygı düzeyini azaltacağını düşünmekteyiz. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler tekrar yazılacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM SONRASI, HASTA MERKEZLİ BAKIM, KONFOR, KAYGI 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERS' COMFORT, 

ANXİETY LEVELS AND INDIVIDUAL CARE 

 
Fatma Nur DALBOY1, Ayşegül DURMAZ1 

 
1Kütahya University Of Health Sciences 

İntroduction: While midwives provide care in the early postpartum period, it is tried to provide the physiological 

and emotional adaptation of the mother and reduce the morbidity and mortality rates. Collecting data for the needs 

of the mother, planning and implementing the midwifery initiatives that increase comfort contribute to increasing 

the level of comfort, quality of care, the satisfaction of care, and reduction of anxiety. Aim: The aim of this study 

was to determine the anxiety and comfort levels of women who received patient-centered care and routine care in 

the early postpartum period. Method: The study is conducted between February and April 2019 as a single-blind 

randomized controlled trial. In the study, mothers are divided into case (40) and control (40) groups using random 

numbers produced in Microsoft Office Excel 2013 program. The experimental group is given care according to 

patient-centered care criteria. Individual care is given to the mother by evaluating the mother's personality, cultural 

status, life cycle, anamnesis, response to the current state of health and care. The control group receives routine 

care from hospital staff. The data are collected with the Individual Information Form, Postpartum Comfort Scale 

and state trait anxiety inventory. In the analysis of the data, descriptive statistics and appropriate statistical tests 

will be used according to the normal distribution of the data. Results: Data are continuing to be collected in line 

with the inclusion criteria. Appropriate tests will be applied in the data and the results will be presented in the 

congress. If all of the data are not reached until the date of the Congress, the data obtained as pilot study will be 

presented. Conclusion: We believe that patient-centered health service delivery, comfort and care will increase the 

quality level and decrease the level of anxiety after childbirth. The results and suggestions will be rewritten 

according to the findings. 

KEYWORDS: POSTPARTUM, PATİENT-CENTERED CARE, COMFORT, ANXİETY 
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P-29    İYİ BİR EBE YAPAN ŞEY NEDİR? 

 
Gamze YÜKSEL1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Ebelik, tarihin en eski mesleklerindendir. İnsanlığın varoluşuyla başlamakta ve kutsal sayılmaktadır. Dünyada 

ebelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar değişmesine rağmen mesleki tanımı hemen hemen aynıdır. 

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak ifadeleriyle ebelik; 

gebelikte, doğumda ve doğumdan sonra bakım ve danışmanlığı sağlanmasında, normal doğumları yaptırmada, 

yenidoğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişidir. Ebeler, sadece kadına ve 

yenidoğana değil, tüm topluma hizmet veren meslek grubudur. Sağlıklı gebe, sağlıklı anne, sağlıklı yenidoğan ve 

dolayısıyla sağlıklı toplum için iyi bir ebe olmak gerekir. İyilik, öznel ve çok yönlü bir kavramdır. İyiliği ölçmek 

veya tanımlamak oldukça zordur. Yapılan literatür taraması sonucu iyi bir ebenin temel özellikleri; iyi iletişim 

becerilerine sahip, bilgili, becerikli, destekleyici, şefkatli, nazik, kibar, mantıklı, kontrollü, güçlü, araştırmacı, 

kendine güvenen ve cesur olmaktır. Bahsedilen özelliklerden ebeye en büyük katkıyı, iyi iletişim becerilerine sahip 

olmak sağlamaktadır. İyi bir ebe olmak için pratik yapma ve becerilerini sürdürme fırsatları da olmalıdır. Ebenin 

bu özelliklere sahip olması sadece bakım verdiği kişiler için değil, staj yapan ebelik öğrencilerine, iş arkadaşlarına 

rol model olması açısından da önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: İYİ EBE, EBELİK, EBE OLMAK 
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WHAT MAKES A GOOD MİDWİFE? 

 
Gamze YÜKSEL1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selcuk University 

Midwifery is one of the oldest professions in history. It begins with the existence of humanity and is considered 

sacred. Although the duties, powers and responsibilities given to the midwives in the world have changed, their 

professional definition is almost the same. Midwifery with the statements of International Confederation of 

Midwives, World Health Organization and Ministry of Health; is the person who is trained to provide care and 

counseling after birth, at birth, for normal births, during pregnancy, for the care of the newborn, for the family 

planning consultancy. Midwives, not just women and newborns is the occupational group serving the whole 

society. Healthy pregnant, healthy mother, healthy newborn and you need to be a good midwife for your healthy 

community. Goodness is a subjective and multifaceted concept. It is difficult to measure or define goodness. The 

main features of a good midwife as a result of the literature review; To have good communication skills, 

knowledgeable, resourceful, supportive, compassionate, kind, polite, logical, controlled, strong, researcher, 

confident and courage to be. The most important contribution from the mentioned features to the midwife is to 

have good communication skills. To be a good midwife, there should be opportunities to practice and pursue skills. 

This feature of the midwife is important not only for the caregivers, but also as a role model for midwifery students 

and colleagues. 

KEYWORDS: GOOD MİDWİFE, MİDWİFERY, TO BE MİDWİFE 
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P-30   ANNE SÜTÜ VE MİKROBİYOTA 

 
Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Bedia ULUĞ1, Sevgi GÜLTEKİN1 

 
1Çukurova Üniversitesi  

Bu araştırma anne sütü ile yenidoğan barsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla güncel 

literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Mikrobiyota, insanın yaşamsal birçok fonksiyonlarını üstlenen belirli 

bir ekolojik yer veya çevre içerisinde bulunan hayati mikroorganizmalar topluluğu olarak ifade edilmektedir. 

Büyük kısmı bağırsaklarda bulunan mikrobiyotalar, aynı zamanda deri, ağız, boğaz, burun, ürogenital bölgelerin 

mukozal membranın da bulunmaktadır. İnsan vücudunda mikrobiyotanın oluşumu, fetal hayatta amniyon sıvısı, 

anne karnındaki ortam ve göbek kordon da bulunan mikroorganizmalarla temas ile başlayıp, bebeğin doğum 

kanalında ilerlemesi esnasında annenin vaginal, anal ve deri mikrobiyotasıyla teması ile oluşumu devam 

etmektedir. Bu durum, doğum şeklinin yenidoğanın fizyolojik, metabolik ve immünolojik gelişimde önemli 

olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda güncel çalışmalar doğum şekli ile mikrobiyota arasındaki ilişki 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Mikrobiyota gelişimi üzerinde durulan bir diğer nokta ise doğum sonu süreçle ile ilgili 

olup, emzirmenin etkileri araştırılmaktadır. Çünkü anne sütü, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının gelişmesi için 

gerekli olan çok sayıda non-patojen bakteriyi içinde bulunmaktadır. Tam olarak nereden geldiği açıklanamayan 

bu mikroorganizmaların (özellikle Bifidobacterium türleri) yenidoğanın barsak mikrobiyotası gelişimi için önemli 

bir rol üstlendiği ve yaşamın ilk aylarında sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının oluşumu için kritik önem taşıdığı 

belirtilmektedir. Tüm bu özellikleri ile anne sütü ile beslenme, yenidoğanın barsak mikrobiyotası ve immun sistem 

gelişimini sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, YENİDOĞAN, MİKROBİYOTA 

 
  



72 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

BREAST MİLK AND MİCROBİOTA 

 
Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Bedia ULUĞ1, Sevgi GÜLTEKİN1 

 
1Cukurova University 

This research has been conducted in order to evaluate the relationship between breast milk and neonatal microbiota. 

Microbiota is defined as a collection of vital microorganisms in a specific ecological place or environment that 

undertakes many of the vital functions of people. Most of the microbiota found in the intestines is also the mucosal 

membrane of the skin, mouth, throat, nose, urogenital regions. The formation of microbiota in human body, 

amniotic fluid in fetal life, the environment in the womb and the umbilical cord in contact with the microorganisms 

that start, the baby's birth canal during the development of the mother's vaginal, anal and skin microbiota contact 

with the formation continues. This suggests that the mode of delivery may be important in the physiological, 

metabolic and immunological development of the newborn. In this context, current studies have focused on the 

relationship between the mode of delivery and the microbiota. Another point of the development of microbiota is 

related to postpartum period and the effects of breastfeeding are investigated. Because breast milk, a large number 

of non-pathogenic bacteria are necessary for the development of a healthy intestinal microbiota. It is stated that 

these microorganisms (especially Bifidobacterium species), which cannot be explained exactly where they come 

from, play an important role in the development of intestinal microbiota and are critical for the formation of healthy 

intestinal microbiota in the first months of life. With all of these features, breastfeeding is very important for the 

development of newborn's intestinal microbiota and immune system. 

KEYWORDS: BREAST MİLK, NEWBORN, MİCROBİOTA 
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P-31   EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Eda CANGÖL1, Eda NİSA KURTÇU1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Giriş ve amaç: Değişen dünyada değişikliğe adapte olmak, bireysel, toplumsal ve mesleki yaşamı devam 

ettirebilmek için kurumların, çalışanların, ve öğrencilerin kendilerini devamlı olarak yeni duruma hazır hale 

getirmeleri ve yenilikçiliği bir tutum biçimi haline getirmeleri gerekmektedir. Yenilikleri hizmet verdiği toplum 

ve bireylere ulaştırmada sağlık profesyonelleri arasında geleceğin ebelerinin önemi büyüktür. Araştırma ebelik 

bölümü öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) özelliklerini değerlendirmek amacıyla planlandı. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Kasım 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin ikinci, üçüncü 

ve dördüncü sınıf 172 ebelik bölümü öğrencisi ile yapıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek 

oluşturulan veri toplama formu kullanılarak toplandı. Veriler SPSS for Windows 16.0 istatistik paket programında 

tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalamaları, 20,54±1,89 olup %35,5’i 4. Sınıf, %37,2’si 2. Sınıf, %27,3’ü 3. sınıf öğrencisi, %53,3’ü Anadolu 

Lisesi mezunu idi. %81,4’ünün gelir durumu gidere eşitti. Öğrencilerin %66,9’u inovasyon kavramını daha önce 

duyduğunu, %25,9’u kurs, seminer ve konferanstan öğrendiğini bildirmişti. Öğrencilerin %50’sinin yenilikçi, 

%24,7’sinin yaratıcı, %11,7’sinin meraklı, %9,9’unun girişimci, %3,7’inin eleştirel düşünebilen özelliklere sahip 

olduğu belirlendi. Öğrencilerin yaş, aile tipi, yaşadığı yer, gelir durumu, sınıf, bölüme isteyerek gelme ile yenilikçi 

özellikleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmada, 

ebelik bölümü öğrencilerinin yarısının yenilikçi özelliklere sahip olduğu saptandı. Öğrencilerin inovatif 

düşünebilmesi için sahip olması gereken özellikleri artırmaya yönelik olarak müfredat eğitim programlarına 

inovasyon dersinin seçmeli ders olarak eklenmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİLİKÇİLİK, EBELİK, ÖĞRENCİ 
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EVALUATİON OF INDİVİDUAL INNOVATİVE CHARACTERİSTİCS OF MİDWİFERY 

STUDENTS 

 
Eda CANGÖL1, Eda NİSA KURTÇU1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart University 

Introduction and Aim: In order to adapt to change in the changing world, to maintain individual, social and 

professional life, institutions, employees and students need to make themselves constantly ready for the new 

situation and make innovation an attitude. Midwives of the future are of great importance among health 

professionals in delivering innovations to the society and individuals. The research was planned in order to evaluate 

the Individual Innovation characteristics of midwifery students. Method: This descriptive study was carried out 

between November 2017 and January 2018 in a second, third and fourth year 172 midwifery department student 

of a university. The data were collected by using the data collection form which was prepared by the researchers 

by reviewing the literature. Data were analyzed by using descriptive statistics and chi-square test in SPSS for 

Windows 16.0 statistical package program. Results: The average age of the students who participated in the study 

was 20.54 ± 1.89, 35.5% was in the 4th grade, 37.2% was in the 2nd grade, 27.3% was in the 3rd grade, 53,3% 

were graduated from Anatolian high school. The income level of 81.4% was equal to the expense. 66.9% of the 

students reported that they had heard about the concept of innovation and 25.9% had learned about it from courses, 

seminars and conferences. It was determined that 50% of the students were innovative, 24.7% were creative, 11.7% 

were curious, 9.9% were entrepreneurs, and 3.7% were able to think critically. No statistically significant 

relationship was found between age, family type, place of residence, income status, class, willingness to come to 

the department and innovative features (p> 0.05). Conclusion and Recommendations: In this study, it was found 

that half of midwifery students had innovative features. In order to increase the characteristics that students should 

have in order to think in an innovative way, it may be advisable to add innovation as an elective course to the 

curriculum. 

KEYWORDS: INNOVATİON, MİDWİFERY, STUDENT 
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P-32    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERİLLİK/DİŞİLLİK BOYUTUNUN İLETİŞİM 

BECERİSİ VE ATILGANLIKLA İLİŞKİSİ 

 
Selma SABANCIOĞULLARI1, Taylan Can COŞKUN1, Meryem TUNÇ2, Seyit Ahmet ARSLAN1 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi , 2Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve amaç: Atılganlık, para elde etme hırsı ve materyalist değerleri eril kültürün, insan ilişkileri ve insana 

verilen önem, yaşamın genel niteliğini önde tutma ise dişil kültürün göstergeleri olarak belirlenmiştir. Bu 

çalışmada erillik/dişillik boyutunun iletişim becerisi ve atılganlıkla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Tanımlayıcı ve ilişkisel olan çalışma toplam 176 kişi ile yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Erillik/Dişillik 

Ölçeği, Atılganlık Envanteri ve İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde ortalama, yüzde, pearson korelasyon, çoklu regresyon analizi ve t testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 19.71±0.82, % 67’si’ kadındır. Çalışmaya katılanların dişillik 

puan ortalamaları ile iletişim becerileri (r=.47;p=0.000) ölçeği puan ortalamaları arasında, erillik puan ortalamaları 

ile atılganlık ölçeği (r=.21; p=0.005) puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Dişillik puan 

ortalamaları ile atılganlık puan ortalamaları (r=.08; p=0.290) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Erillik 

puan ortalaması ile iletişim puan ortalaması (r=.19;p=0.012) arasında ise düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Kadınlarda iletişim (t=4.37;p=0.000) ve dişillik puan ortalamaları (t=1.44; p=0.05) erkeklere göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. Cinsiyete göre erillik ve atılganlık puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Aşamalı çoklu regresyon analizinde dişillik ve atılganlığın iletişim 

becerisinin olumlu anlamda belirleyicisi olduğu belirlenmiştir (R=0.54; R2= 0.30; F= 36.23; p = 0.000). Sonuç ve 

öneriler: Kişilerin dişillik puan ortalamaları erillik puan ortalamalarından daha yüksektir İnsan ilişkilerine ve 

insana önem veren, yaşamın genel niteliğini önde tutanların iletişim becerisi daha iyidir. Para elde etme hırsı ve 

materyalist olanların atılganlık düzeyleri daha yüksektir. Kadınların erkeklere göre iletişim becerileri daha iyi, 

dişillik özellikleri daha yüksektir. İletişim becerisi ve atılganlığın insan ilişkilerini önemli ölçüde etkilediği 

düşünüldüğünde özellikle sağlık alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinde bu özelliklerin geliştirilmesine 

yönelik planlamalar yapılması önerilebilir. 
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RELATİONSHİP OF MASCULİNİTY/FEMİNİNİTY DİMENSİON WİTH 

COMMUNİCATİON SKİLLS AND ASSERTİVENESS İN UNİVERSİTY STUDENTS 

 
Selma SABANCIOĞULLARI1, Taylan Can COŞKUN2, Meryem TUNÇ2, Seyit Ahmet ARSLAN1 

 
1Cumhuriyet University, 2Cumhuriyet University 

Introduction and aim: Assertiveness, money-making ambition and materialist values are determined as masculine 

culture, human relations and importance given to human beings, while keeping the general quality of life as 

indicators of feminine culture. The aim of this study was to investigate the relationship between of 

masculinity/femininity dimension with communication skills and assertiveness. Method: The descriptive and 

relational study was conducted with a total of 176 people. Data were obtained by using Personal Information Form, 

Masculinity/Femininity Scale, Assertiveness Inventory and Communication Skills Assessment Scale. Mean, 

percentage, pearson correlation, multiple regression analysis and t tests were used to evaluate the data. Results: 

The mean age of the participants was 19.71±0.82 and 67% was female. The mean of the femininity score and the 

communication skills (r=.47;p=0.000) scores of the participants were, a significant relationship was found between 

the mean scores of masculinity scores and assertiveness scale (r=.21;p=0.005). There was no significant 

relationship between the mean scores of femininity and assertiveness scores (r=.08;p=0.290). A low significant 

relationship was found between the masculinity mean score and the mean score of communication 

(r=.19;p=0.012).Communication (t=4.37;p=0.000) and femininity mean scores (t=1.44;p=0.05) were significantly 

higher in females than males. A significant difference between mean scores of masculinity and assertiveness not 

determined by gender (p>0.05). In stepwise multiple regression analysis, it was determined that femininity and 

assertiveness were the positive determinants of communication ability (R= 0.54; R2=0.30;F=36.23;p=0.000). 

Conclusions and recommendations: Peoples' average femininity score is higher than their average masculinity 

score averages. People who attach importance to human relations and people and who hold the general quality of 

life better have better communication skills. Assertiveness levels of ambition to obtain money and materialistic, 

which is higher. Women's communication skills better than men, Femininity characteristics are higher. 

Considering that communication skills and assertiveness significantly affect human relations, it is advisable to 

make plans to develop these features especially in university students studying in the field of health. 

KEYWORDS: UNİVERSİTY STUDENTS, FEMİNİNİTY / MASCULİNİTY, ASSERTİVENESS, 

COMMUNİCATİON SKİLLS 
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P-33   TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET 

 
Keziban AMANAK1, Gül Taybe ARKALI1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Geleneksel toplum yapısında her bireyin kendi cinsiyetine özgü davranış göstermesi beklenmektedir. Cinsiyete 

özgü beklenen davranışlar kaçınılmaz bir şekilde, atasözleri ve deyimlere yansımıştır. Dolayısıyla bu çalışma Türk 

atasözleri ve deyimlerindeki toplumsal cinsiyet rollerini irdelemektir. Türk atasözleri ve deyimleri toplumsal 

cinsiyet açısından ilgili literatür eşliğinde irdelenmiştir. Türk atasözleri ve deyimleri sınıflandırıldığında kuruluşu 

ile ilgili olanlar (“On beşinde kız, ya erde ya yerde”, “Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır”), kadının 

geleneksel rollerini tanımlayanlar (“Erkek iş başında kadın aş başında belli olur”, “ Kesmez bıçak ele, iş bilmeyen 

avrat dile”, “ Her kadının pişirdiği yenmez, diktiği giyilmez”), karı koca ilişkilerini ele alanlar (“ Arı gibi eri olanın 

dağ kadar yeri olur”, “Avradı eri saklar, peyniri deri”, “Horoz kadar eri olanın, harman kadar yeri olur”), çocukta 

cinsiyet tercihi ile cinsiyete özgü sosyalleşmeyi ele alanlar (“Kız ele, oğlan eve”, “Oğlan direktir, kız emektir”, 

“Oğlan anası raf elması, kız anası ahır danası”), ailenin kadın üyeleri arasındaki ilişkileri ele alanlardır (“Kaynana 

pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar”, “Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar”, “Kızım sana 

söylüyorum, gelinim sen anla”). Cinsiyete özgü roller, içinde yaşanılan kültür tarafından belirlenmektedir. Kültür 

tarafından kadına uygun görülen rol itaatkar olmaya kurgulanmakta olup, erkeğin ise daha güçlü ve hükmedici 

olması beklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ERKEK, KADIN, TOPLUMSAL CİNSİYET. 
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GENDER İN TURKİSH PROVERBS AND İDİOMS 

 
Keziban AMANAK1, Gül Taybe ARKALI1 

 
1Adnan Menderes University  

It is expected that each individual in his / her traditional social structure will behave according to his / her own 

gender. Gender-specific behaviors are inevitably reflected in proverbs and idioms. Therefore, this study aims to 

examine the gender roles in Turkish proverbs and idioms. Turkish proverbs and idioms are examined in the light 

of literature on gender. When the Turkish proverbs and idioms are classified, those who are related to the 

establishment of marriage (“as girl in the fifteenth, in the place where it is layan”, ”Early marriage takes the 

progeny, the early shield travels lenen), who define the traditional roles of the woman ( Male at work will be 

obvious at the beginning of women, do not cut knives those who take care of the husband and wife relations ( 

“Every woman cooks the inedible”, “they cannot wear them you”), those who consider the relationship between 

the husband and wife (“As the bee is the place of the mountain, girl hide, cheese leather ”, “the place where the 

blend is up to in”), who consider gender-specific and gender-specific socialization in the child (“Girl hand, boy 

home kız, lan Boy direct, girl is labor”, “Boy mother rack apple, girl's mother stables tercih”), female members of 

the family the ones who deal with the relationships (“gel If you are a cotton thread from the mother-in-law”, “it 

will benefit the head of the bride”, “iden escapes from the hand, the visitors open the flag ın”, “My daughter, I tell 

you, my bride you understand”). Gender-specific roles are determined by the culture within. The role of women 

by culture; it is intended to be passive, obedient, and men are expected to be stronger, more active and dominating. 

KEYWORDS: MALE, FEMALE, GENDER. 

 
  



79 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-34   DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLARIN TANILAMASINDA EBENİN ROLÜ 

 
Esra TÜRKER-KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Doğumsal metabolik hastalıklar genellikle otozomal resesif geçişli nadir görülen hastalıklardır. Hastalıkların erken 

tanılanmasında birçok test kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde de akraba evliliğinin sık görülmesi sebebiyle 

yenidoğanların taranması oldukça önemlidir. Yenidoğan bebeklerin tüm hayatını etkileyebilecek hastalıkların 

erken tanılanması hem tedavi planının hızlı bir şekilde sağlanması hem de bebeğin yaşam kalitesinin artması 

açısından oldukça değerlidir. Amaç Hastalıkları erken veya semptom görülmeden anlaşılması için, ülkemizde 

yenidoğan tarama programı kapsamında yer alan metabolik hastalıklar fenilketonüri (FKÜ), konjenital hipotroidi, 

biyotinidaz eksikliği ve kistik fibrozistir (KF). Bu hastalıkların taranması için genellikle ebeler ve hemşireler, 

yenidoğanın proteinli besinler almaya başladıktan sonra ve bebek taburcu olmadan evvel, ilk 24-72 saat içerisinde 

topuklarından kan almaktadır. Sonuç Bu rutin tarama esnasında bazı anneler bebeğin canının yanmasından 

korkabilir. Bu sebeple uygulama öncesi yenidoğanın ailesinin bu hastalıklarla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve 

testin ne amaçla yapıldığının açıklanması oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIM, EBE, METABOLİK HASTALIKLAR 
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THE ROLE OF THE MİDWİFE İN THE DİAGNOSİS OF CONGENİTAL METABOLİC 

DİSEASES 

 
Esra TÜRKER-KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Unıversıty 

Congenital metabolic diseases are usually rare autosomal recessive disorders. Many tests are used for early 

diagnosis of diseases. In our country, it is very important to screen neonates because of the frequent marriage of 

relatives. Early diagnosis of the diseases that may affect the whole life of newborn babies is very valuable both in 

terms of providing a quick treatment plan and increasing the quality of life of the baby. Aim In order to understand 

the disease without early or symptom, metabolic diseases included in the neonatal screening program in our 

country are phenylketonuria (PKU), congenital hypothyroidism, biotinidase deficiency and cystic fibrosis (CF). 

Midwives and nurses usually take blood from their heels within the first 24-72 hours after the newborn starts taking 

protein foods and the baby is discharged. Result During this routine screening, some mothers may fear the baby's 

burning. For this reason, it is very important to inform the family of the newborn about these diseases and explain 

the purpose of the test. 

KEYWORDS: CARE, MİDWİFE, METABOLİC DİSEASES 

 
  



81 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-35    KADINLARIN DOĞUM SONRASI FONKSİYONEL DURUMLARI VE BAKIMI 

 
Esra TÜRKER-KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Kadının yaşadığı gebelik, doğum ve doğum sonu dönemler hem kendisinin hem de ailesinin yaşamında önemli 

değişimlerin olduğu zamanlardır. Bu değişimler hem fizyolojik hem de psikolojik etkiler içermektedir. Doğum 

eylemi normal bir şekilde sona erdikten sonra anne için doğum sonu dönem başlar. Postpartum dönem, annede 

oluşan fizyolojik değişikliklerin yanı sıra bebekle ilgili yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği, zor bir 

dönemdir. Bu dönemde hem anne hem de baba bebeğe bakım vermek, bebek için güvenli bir çevre oluşturmak, 

bebekle iletişim kurmak, yeni rolleri öğrenmek ve bebekle ilgili problemlerle baş etmek zorundadırlar. Amaç 

Hemşireler ve ebeler doğum sonrası dönemde anneye ve babaya en yakın olan kişilerdir. Onların ihtiyaçlarını en 

yakından değerlendirebilen ve bu ihtiyaçlara profesyonel bakım sağlayan sağlık personelleridir. Bu nedenle 

hemşire ve ebelerin doğum sonrası dönemde kadınların ve yenidoğanın bakım gereksinimlerinin yanı sıra ailenin 

sosyal ve psikolojik gereksinimlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Sonuç Ebelerin ve hemşirelerin annedeki bu 

tür gereksinimleri anlayabilmesi için kadının postpartum dönemdeki fonksiyonel durumunu bilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle lisans döneminde hemşire ve ebe öğrencilere iletişim, kadın doğum ve bebek bakımı 

ile ilgili teorik bilgilerin en üst düzeyde verilmesi ve öğrencilerin bu becerilere ulaştırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bakım, Ebelik, Fonksiyonel durum 
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FUNCTİONAL STATUS AND CARE OF WOMEN AFTER CHİLDBİRTH 

 
Esra TÜRKER-KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Unıversıty 

Pregnancy, childbirth and postpartum periods in which woman lives are the times when there are significant 

changes in both herself and her family's life. These changes include both physiological and psychological effects. 

Postpartum period begins for the mother after the labor is terminated normally. Postpartum period is a difficult 

period in which new roles and responsibilities related to the baby are assumed as well as physiological changes in 

the mother. During this period, both parents must care for the baby, create a safe environment for the baby, 

communicate with the baby, learn new roles and deal with problems related to the baby. Aim Nurses and midwives 

are the ones closest to the mother and father in the postnatal period. They are the health personnel who can evaluate 

their needs most closely and provide professional care to these needs. Therefore, nurses and midwives should take 

into account the social and psychological needs of the family as well as the care needs of women and newborns in 

the postpartum period. Result Midwives and nurses need to know the functional status of women in postpartum 

period in order to understand such requirements in mother. For this reason, it is necessary to provide the students 

with the highest level of theoretical knowledge about communication, obstetrics and gynecology and to the 

students. Keywords: Care, Midwifery, Functional status 

KEYWORDS: CARE, MİDWİFERY, FUNCTİONAL STATUS 

 
  



83 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-36    EBELİK VE KALİTELİ BAKIM 

 
Zeynep Seyyide BOZKURT1, Ebru CERAN2 

 
1Istanbul Üniversitesi, 2Lokman Hekim Üniversitesi 

Gelişmiş ülkelerde kadın sağlığının gelişmesinde ve kaliteli bakımın merkezindeki önemli faktörlere bakıldığında 

ebelik hizmetlerinin güçlü olması dikkat çekmektedir.Ebeler,toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve bu 

ihtiyaçlara yönelik bakımın verilmesinde etkin role sahiptirler. Ebenin sorumluluğu hayatın her döneminde kadına 

ve ailesine fiziksel, bilgisel ve sosyal destek sağlamaktır.Sağladığı desteği kaliteli bakımla nitelikle hale 

getirmektedir.Ebelik önderliğindeki bakım modelleri geliştikçe bakım kaliteli hale gelecektir. Uluslararası Ebeler 

Konfedarasyonu 2018 yılında ‘’Kaliteli bakımda öncü olan ebeler ’’ temasını yayınlayarak kaliteli bakımda ebenin 

önemine dikkat çekmiştir.Önlenebilir anne ve bebek ölümlerinin azaltılması acil obstetrik hazırlığının iyi olması 

ve kaliteli bakımla doğrudan ilişkilidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), gelişmekte olan ülkelerdeki 

tüm hamile kadınların doğum öncesi bakıma ve yetkili ebe tarafından yönetilen temel ancak iyi donanımlı sağlık 

tesislerine erişebilmesi durumunda anne ve yenidoğan ölümlerinin% 60'ının önlenebileceğini öne sürüyor. 

Kadınların yüksek kaliteli ebelik hizmetlerine erişimini arttırmak için hükümetler ebeliğe yatırım yapmalı ve 

ebelerin anne ve yenidoğan sağlığına katkısını en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı bir ortam sağlamalıdır. Sonuç 

olarak ebeler güçlü,politikalar da yapıcı olursa sağlıklı anne ve yenidoğanlar artacak ve buna bağlı olarak sağlıklı 

toplumlar yetişecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK,BAKIM,KALİTE 
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MIDWIFERY AND QUALITY CARE 

 
Zeynep Seyyide BOZKURT1, Ebru CERAN2 

 
1Istanbul Unıversıty, 2Lokman Hekım Unıversıty 

Developers, societies and communities interested in, institutions, institutions, institutions, institutions, institutions, 

institutions, centers, centers, markets, markets, marketer, institutions, institutions, centers, markets, marketer, 

center, marketer, marketer, institutions ... The responsibility of the midwife is to provide physical, informational 

and social support to women and their families in every period of life. They can maintain the quality of care and 

provide them with quality and care. International Midwives Confederation In 2018, etrik The pioneer in quality 

care has pointed out the importance of midwives in quality care in the services opening the midwife. The United 

Nations Population Fund (UNFPA) can be reached at the time of 60% prevention, while the 60% of maternal and 

newborn deaths are prevented. You'il be able to offer high-quality midwifery services to women As a result, if the 

midwives are strong and the policies are constructive, healthy parents and newborns will increase and healthy 

communities will grow accordingly. 

KEYWORDS: MIDWIFE,CARE,QUALITY 
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P-37   AFGAN GEBENİN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

EBELİK BAKIMI VERİLMESİ: OLGU SUNUMU 

 
Selma SEN1, Melis DEMİR1 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

Amaç: Çalışma Afgan bir gebeyi kültürel özelliklerine göre değerlendirerek hemşirelik bakımı vermek amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Manisa ilide yaşayan Afgan bir gebe üzerinde Kasım – Aralık 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Gebe haftada bir kez olmak üzere araştırma süresince 3 kez ziyaret edilerek izlenmiştir. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” ve “Hemşirelik Bakımında Kültürel 

Özellikleri Tanılama Rehberi” kullanılmıştır. Bulgular: Afganistan’da çıkan savaşlar nedeni ile Türkiye’ye geldiği 

öğrenildi. İslam dinini benimseyen, başörtüsü olan hastanın alkol kullanmayarak ve tek eşli cinsel yaşamı seçerek 

sağlığı olumlu etkileyen dini uygulamalarının olduğu belirlendi. Sağlığı olumsuz etkileyen dini uygulamaları 

arasında ise, “ gerekli olduğu halde sağlık çalışanının karşı cinsten olması nedeniyle hizmeti reddetmek” olduğu 

öğrenildi. Aile içi ve toplumsal roller açısından değerlendirildiğinde, aile reisinin baba olduğu ve her kararın baba 

tarafından verildiği saptandı. Sağlığı korumaya yönelik geleneksel uygulamaları arasında özellikle yaşlılara, 

çocuklara, gebe ve loğusa kadınlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için geleneksel bir bitki çayı içirildiği 

öğrenildi. Loğusa kadına şekerli bol sıvılar içirmenin bir geleneksel uygulama olduğu saptandı. Ayrıca hastanın 

gebelik döneminde mide yanması, mide ağrısı ve reflü şikâyetlerini gidermek için sıcak suya bal karıştırarak içtiği 

belirlendi. Sonuç: Çalışmamızda kadın hastanın kültürel özellikleri detaylı tanımlanarak, ebelik bakımı ve 

danışmanlık hizmeti verirken bu faktörlerin değerlendirilmesinin gerekli olduğu saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: GÖÇ, AFGAN GEBE, KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME, EBELİK BAKIMI 
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MİDWİFERY CARE PROVİDED TO AN AFGHAN PREGNANT ACCORDİNG TO 

CULTURAL CHARACTERİSTİCS: CASE REPORT 

 
Selma SEN1, Melis DEMİR1 

 
1Manisa Celal Bayar University 

Objectives: This study was conducted to understand provision of midwifery care by assessing an Afghan 

pregnant’s cultural characteristics. Method: The study was carried out with an Afghan pregnant in Manisa province 

between November and December 2018. The pregnant was monitored with home visits once a week and for a total 

of three times during the study. The data were collected by a “Data Collection Form” prepared by the researchers 

and consulting the “Guide for Identifying Cultural Characteristics in Nursing Care”. Results: it is seen that she 

came to Turkey because of the wars in Afghanistan. It is determined that she believes in Islam, covers her head, 

doesn’t use alcohol, prefers monogamist sexual life, which are all based on religious beliefs that have positive 

impact on health. It is learnt that she believes in the idea that “she must refuse to take medical assistance if health 

worker is male”, which is a belief that has negative impact on health. When her domestic and social roles are 

analyzed, it is determined that the head of head family is the father and he makes all decisions. In terms of the 

traditional practices for protecting and supporting health, it is learnt that a specific traditional herbal tea is offered 

to the old, children, pregnant and women after childbirth in order to strengthen the immune system. It is leant that 

making women who give birth drink liquids with high amount of sugar is a traditional practice. On the other hand, 

in order to heal the heartburn, stomachache, reflux complaints of the pregnant, honey is added to warm water and 

offered to them. Conclusion: Cultural aspects of the female patient in our study are defined in details and it is 

determined that these factors should be taken into consideration while giving midwife care and counseling service. 

KEYWORDS: MİGRATİON, AFGHAN PREGNANT, CULTURAL EVALUATİON, MİDWİFERY CARE 
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P-38    İNTRAUTERE EX FETÜS SEZARYAN SONRASI DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER 

KOAGÜLASYON TABLOSU: OLGU SUNUMU 

 
Keziban AMANAK1, Zeliha KURU1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Dissemine intravasküler koagülasyon kendisi bir hastalık olmayıp değişik hastalıkların seyri sırasında oluşan bir 

sendromdur ve dissemine intravasküler koagülasyon’ı oluşturan nedenlerden obstetrik hastalıklar yaklaşık %50 

sıklıkta yer almaktadır. Bu çalışmada sezaryen sonrası dissemine intravasküler koagülasyon’ı tablosu gelişen bir 

olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır. 34 yaşında M.T isimli kadın olgu 33 hf’lık gebedir. Dış merkezde karın 

ağrısıyla başvuran hastada plasenta dekolmanı sonrası intra utero ex fetüs ve eski sezeryanlı olması nedeniyle 

sezeryan abdominale operasyonu olmuştur. Olgu post-op dönemde dissemine intravasküler koagülasyon tablosu 

gelişmesi üzerine üçüncü basamağa sevk edilmiş ve tarafımızca burada görülmüş ve değerlendirilmiştir. Olgunun 

obstetrik hikayesi (G:2 P:1 Y:1 A:0), yaşam bulguları (TA:90/50, Nb:80, Ateş:37 C, Solunum sayısı:19, SpO2: 

98)’dır. Genel durumu orta, bilinç açık oryante kooperedir. Sevk edildiği hastanede yapılan en son hemogram 

tahlili sonuçlarında (hemoglobin:8.9, trombosit: 90.000)’dir. Olgunun ultrason bulgusunda yaklaşık batın içi en 

derin yerde 6.5 cm serbest mayi izlenmiştir. Olgu acil olarak operasyona alınmıştır. Olguya postop iki ünite 

eritrosit süspansiyonu ve 4 ünite taze donmuş plazma tedavisi uygulanmış ve yaşam bulguları normal seyretmiştir. 

Olgu on günlük tedavi sonunda reçete ve önerilerle taburcu edilmiştir. Sectio operasyonu ve doğum işleminden 

sonra dissemine intravasküler koagülasyon meydana gelmesi normal şartlarda nadir görülen bir durumdur. Ancak 

bizim olgumuzda oluşan dissemine intravasküler koagülasyon sendromunun oluşumunda bir çok faktör rol 

almıştır. Olgumuzda plasenta dekolmanı sonrası gelişen ex fetüs ve daha önceki cerrahi operasyon nedeniyle 

sezaryan yapılması sonucu dissemine intravasküler koagülasyon tablosu ortaya çıkmıştır. Akut oluşan dissemine 

intravasküler koagülasyon sendromunun belirti ve bulguları bilinirse ve hemen müdahale edilebilirse maternal 

mortalite riski seviyesi en aza inecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON, İNTRAUTERE EX, 

SEZARYEN. 

 
  



88 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

INTRAUTERE EX DİSSE-MİNATED INTRAVASCULAR COAGULATİON TABLE AFTER 

FETUS CESAREAN: A CASE REPORT 

 
Keziban AMANAK1, Zeliha KURU1 

 
1Adnan Menderes University  

Disseminated intravascular coagulation is not a disease itself and is a syndrome that occurs during the course of 

various diseases and obstetric diseases are the cause of disseminated intravascular coagulation. In this study, a 

patient who developed DIC after cesarean section was discussed with the literature. The 34-year-old female patient 

named M.T. was pregnant. She presented with abdominal pain in the external center and had intra utero ex fetus 

after placental abruption and cesarean abdominale operation because of her previous caesarean section. The case 

was referred to the third stage after the development of disseminated intravascular coagulation in post-op period 

and was seen and evaluated by us here. The obstetric history of the case (G: 2 P: 1 Y: 1 A: 0) was the life findings 

(TA: 90/50, Nb: 80, Fever: 37 C, Respiratory: 19, SpO2: 98). The general condition is medium, the conscious is 

the open cooperative. The results of the most recent hemogram analysis performed in the hospital (hemoglobin: 

8.9, platelet: 90.000) were reported. Ultrasonography showed approximately 6.5 cm of free fluid in the deepest 

abdomen. The case was taken to emergency operation. Two cases of erythrocyte suspension and 4 units of fresh 

frozen plasma treatment were applied to the patient and life findings were normal. The patient was discharged with 

prescriptions and recommendations at the end of ten days of treatment. Disseminated intravascular coagulation 

after Sectio operation and delivery is a rare condition. However, many factors contributed to the formation of 

disseminated intravascular coagulation syndrome in our case. In our case, the ex fetus developed after placental 

abruption and the caesarean section due to previous surgical operation resulted in disseminated intravascular 

coagulation. If signs and symptoms of acute disseminated intravascular coagulation syndrome are known and can 

be intervened immediately, the level of maternal mortality 

KEYWORDS: DİSSEMİNATED INTRAVASCULAR COAGULATİON, INTRAUTERE EX, CESAREAN 
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P-39    DOĞUM KORKUSU VE MATERNAL SAĞLIKLA İLİŞKİSİ 

 
Resmiye KAYA1, Ayten TAŞPINAR1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

Bu derleme çalışması, ilgili güncel literatür doğrultusunda doğum korkusu ve maternal sağlıkla ilişkisi üzerine 

dikkat çekerek konuya olan duyarlılığın artırılması ve ebelere yol göstermesi amacıyla ele alınmıştır. Doğum 

eylemi gebeler tarafından merak edilen bir olaydır ve gebelerde bilinmezlikten kaynaklı bir korkuya yol açarak 

doğumun yaklaşmasıyla artar. Doğum korkusu, doğumdan önce, doğumda ve doğumdan sonra yaşanan korku 

olarak tanımlanmaktadır. Kadınların doğumdan beklentileri, geçmiş deneyimleri ve sosyal öğrenmelerle 

şekillendiğinden farklı kültürlerde farklı düzeyde olabilmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalarda doğum 

korkusu oranları %20-78 arasında değişmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise bu oran %58-62 arasında 

değişmektedir. Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçler günümüzde daha az komplikasyonla sonuçlanmasına 

karşın, birçok kadın bu süreçlere ilişkin korku yaşamaktadır. Doğum korkusu nedeniyle kadınların %13’ünün 

gebeliği ertelediği ya da gebe kalmaktan kaçındığı belirtilmektedir. Doğum korkusunun preterm eylem, postterm 

eylem, doğumda analjezi kullanımında artış, doğum süresinde uzama, müdahaleli doğum, doğumdan 

memnuniyetin azalması, anne-bebek ilişkisinde güçlüklere, emzirmeyi olumsuz etkileme, komplikasyonlu 

doğumlara, sezaryen ile doğum tercihinin artmasına ve legal abortusların artmasına neden olduğu bildirilmektedir. 

Korkuyla birlikte artan kortizol miktarının, amniyotik mayide yüksek miktarda olması fetusun beyin gelişimini 

dolayısıyla sosyal beceri, bellek ve dil yeteneklerini etkileyebilir. Gebelikte kadının yaşadığı korku düzeyi 

belirlenerek, bu korku ile baş etmesine yardım etmek olumsuz etkileri azaltacak ve kadının olumlu bir doğum 

deneyimi yaşamasına yardımcı olacaktır. Tüm bunlara rağmen doğum korkusu prenatal bakım hizmetlerinde 

genellikle göz ardı edilmekte ve gerektiği kadar önem verilmemektedir. Özellikle gebelik boyunca kadının yanında 

olan ve gebeye gereksindiği konularda danışmanlık veren ebeye gebelerin yaşadığı doğum korkusunu belirleme 

ve baş etmelerine yardımcı olmada önemli sorumluluklar düşmektedir . 
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RELATIONSHIP BETWEEN BIRTH AND MATERNAL HEALTH 

 
Resmiye KAYA1, Ayten TAŞPINAR1 

 
1Aydin Adnan Menderes University 

In this review, the current literature has been discussed in order to increase the sensitivity to the subject and to 

guide the midwives by drawing attention to the relationship between fear of birth and maternal health. Birth is an 

event of interest to pregnant women and causes a fear caused by obscurity in pregnant women. Fear of childbirth 

is defined as fear before birth, at birth and after birth. Women's expectations from birth can be different in different 

cultures because they are shaped by past experiences and social learning. The rate of birth fear varies between 20-

78% in studies conducted abroad. In our country, this rate varies between 58-62%. Although pregnancy, labor and 

postpartum processes result in less complications today, many women experience fear of these processes. It is 

stated that 13% of women postpone the pregnancy or avoid being pregnant due to fear of birth. It is reported that 

the fear of birth may cause preterm labor, postterm action, increase in the use of analgesia at birth, decrease in 

delivery time, difficulties in maternal and infant relationship, negatively affect breastfeeding, complicate 

breastfeeding, complication births, increased cesarean delivery preference and increase of legal abortions. The 

increased amount of cortisol with fear, the high amount of amniotic fluid may affect the brain development of the 

fetus and hence the social skills, memory and language abilities. Helping the woman to cope with this fear by 

determining the level of fear experienced during pregnancy will reduce the negative effects and help the woman 

to have a positive birth experience. Despite all these, fear of childbirth is often ignored in prenatal care services 

and not as important as necessary. Particularly during pregnancy, women who are near the woman and who give 

advice on pregnant women need to determine the fear of the birth of pregnant women and help them to deal with 

the important responsibilities fall. 

KEYWORDS: FEAR OF BİRTH, MATERNAL HEALTH, MİDWİFE. 
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P-40    DOĞUM SONU DEPRESYONU ERKEN SAPTAMADA EBEYE DÜŞEN ROLLER 

 
Hilal KUŞ1, Kübra KESKİN1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Amaç: Bu derlemede amaç; pospartum dönemde ruhsal hastalıklardan korunmada ve olumlu anne-bebek 

ilişkisinin geliştirilmesinde kilit sağlık personeli olan ebelerin, doğum sonu depresyonu erken dönemde saptaması, 

izlemlerde fizyolojik değerlendirmelerle sınırlı kalmadan psikolojik ve sosyal değerlendirmelere de gereken önemi 

vermesine dikkat çekmektir. Gereç-Yöntem: Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatüre ulaşmak için bilimsel 

veri tabanları kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların hayatta en fazla destek aradıkları dönemlerden biri doğum sonu 

dönemdir. Doğum sonu birçok sağlık sorunu olabilmektedir ancak kadınlar bu dönemde özellikle ruhsal hastalıklar 

açısından daha fazla risk altındadır. Doğum sonu en sık görülen komplikasyonlardan biri olan doğum sonu 

depresyon (DSD) ülkemizde de yaygın görülen bir durumdur. Doğum sonu depresyon aynı zamanda anne- bebek 

ve tüm aileyi olumsuz etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Anne-bebek etkileşimi, çocuğun gelecekteki 

sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini biçimlendirir. Bu nedenle depresyonun erken tespiti sağlıklı anne-bebek 

bağlanmasını etkilediği için önem arz etmektedir. Pospartum dönem içinde anneyi ilk değerlendiren kişi olan ebe 

bakım verici rolünü kullanarak annelerin sadece fizyolojik değil psikolojik ve sosyal yönden bir bütün olarak ele 

alması gerekir. Doğum sonrası izlemlerini nitelikli bir şekilde yapması halinde depresyonu erken dönemde tespit 

edip zayıf anne-bebek bağlanmasının önüne geçebilir. Sonuç ve Öneriler: Doğum yapan her yedi kadından birinin 

DSD yaşadığı ve bu durumun anne-bebek bağlanma sürecini etkilediği düşünüldüğünde ebelerin konuya 

yaklaşımının ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle ebeler DSD risk faktörleri, belirtileri ve tarama 

araçları konusunda bilgi sahibi olmalı ve izlemlerde daha dikkatli gözlem ve uygulama yapmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM SONU DEPRESYON, BAĞLANMA, EBELİK 

 
  



92 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

THE ROLES OF MİDWİVES İN EARLY DETECTİON OF POSPARTUM DEPRESSİON 

 
Hilal KUŞ1, Kübra KESKİN1 

 
1Sağlık Bilimleri Unıversıty  

Objective: The purpose of this review is to draw attention to the midwives who are the key health personnel in the 

prevention of mental illnesses and positive maternal-infant relationship in pospartum period, determine the 

importance of pospartum depression in the early period and give importance to psychological and social 

evaluations without being limited to physiological evaluations. Materials and Methods: Scientific databases were 

used to reach national and international literature on the subject. Results: One of the periods in which women seek 

the most support in life is the postpartum period. There may be many postpartum health problems, but women are 

more at risk from mental illnesses.Postpartum depression(DSD), of the most frequent postpartum complications, 

also common in our country. Postpartum depression also an important public health problem that negatively affects 

the mother-infant and the whole family. Mother-infant interaction shapes the child's future social, emotional and 

cognitive development. Therefore, early detection of depression is important because it affects healthy mother-

infant attachment. Using the role of midwife caregiver who is the first to evaluate the mother during the pospartum 

period, midwife should consider not only physiological but psychological and social aspects as a whole. If the 

midwife conducts postnatal follow-ups in a qualified manner, he/she will be able to detect depression in the early 

period and prevent weak mother-infant attachment. Conclusion and Recommendations: When it is considered that 

one out of every seven women who have given birth has a history of DSD and this affects the mother-infant 

attachment process, it will be understood how important the midwives' approach the subject is. For this reason, 

midwives should be aware of DSD risk factors, symptoms, and screening tools and should be more careful to 

follow up and follow up. 

KEYWORDS: POSTPARTUM DEPRESSİON, CONNECTİNG, MİDWİFERY 
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P-41    DOĞUM SONU DÖNEMİN SAKLI KALAN GELENEKSEL UYGULAMASI: 

PLASENTAYI YEME (PLACENTOPHAGY) 

 
Gülçin NACAR1, Sermin TİMUR TAŞHAN1, Emine ŞİŞMAN1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Amaç: Araştırmada, günümüzde bazı bölgelerde hala örneği görülen, geleneksel bir yöntem olan doğum sonu 

kadının kendi plasentasını yemesi (Placentophagy) ile ilgili mevcut literatürün derlenmesi amaçlanmıştır. 

Plasentayı yeme kadının doğum sonu dönemde kendi plasentasını yemesidir. Tarihte ilk plasentayı yeme 

uygulamasının 1970’ lerde Kuzey Amerika’ ya ait olduğu görülmektedir. Plasentanın kurutulup infertilite, 

depresyon, impotans, karaciğer ve böbrek hastalıkları ve doğum sonrası dönemde yaşanan problemler gibi 

hastalıkları tedavi etmek için kullanılması Çin’ de yapılan eski bir gelenektir. Son yıllarda medya ve sağlık 

alanındaki bazı uzmanların yararlı olduğunu belirtmesiyle plasenta yeme tekrar popüler hale gelmiştir. Özellikle 

ünlü kadınların doğum sonu dönemde kendi plasentalarını yemeleri medyada büyük yankılar uyandırmıştır. Sağlık 

alanındaki bazı uzmanların plasentada östrojen, progesteron, laktojen, demir, β-endorfinler ve oksitosin 

hormonları ve besinlerin bulunduğunu ve plasenta yemenin yararlarından bahsetmesi kadınların plasenta yemeye 

dikkatlerini çekmeyi başarmıştır. Hatta plasentanın yemeye hazırlanma basamaklarını anlatan web siteleri 

bulunmaktadır. Kadınlar doğum sonu dönemde yaygın olarak postpartum depresyondan korunmak için plasenta 

yemektedir. Plasentada bulunan hormonların doğum sonu hormonal dalgalanmaları en aza indireceği, bunun da 

postpartum depresyon riskini azaltacağına inanılmaktadır. Plasenta çiğ, pişirilmiş veya kapsüllenmiş olarak 

tüketilebilmektedir. Ayrıca kurutulup kapsüllenen plasenta hapları gelecekte insomnia ve diğer uyku bozuklukları, 

inflamasyon ve yara izleri tedavisi, cilt ve saçtaki yaşlanma belirtileri ve menstruasyon ve menapoz dönemindeki 

hormonal bozuklukların düzenlenmesi amacıyla kullanılmak üzere saklanabilmektedir de. Literatürde bu konuya 

ilişkin birçok çalışma yer almakla birlikte plasentayı yemenin yararına ilişkin kesin kanıt bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi plasentanın görevlerinden biri de fetüsü zararlara karşı korumaktır. Hatta yapılan araştırmalar 

plasentanın steril olmadığını ve dokularında selenyum, kadmiyum, cıva ve kurşun gibi elementlerin, yanı sıra 

bakteri/virüslerin olduğunu tespit etmiştir. Plasentayı yemenin anne ve bebek sağlığı için önemi ve riskleri 

konusunda daha fazla çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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TRADITIONAL APPLICATION OF THE POSTPARTUM PERIOD: PLACENTOPHAGY 

 
Gülçin NACAR1, Sermin TİMUR TAŞHAN1, Emine ŞİŞMAN1 

 
1Inonu University 

Objective: In this study, it was aimed to compile the current literature related to placentophagy, which is still a 

traditional method of postpartum period in some regions. Postpartum women are consuming their placentas 

mnamed as placentophagy. It was observed that the first placenta eating practice in history belonged to North 

America in the 1970s. The use of the placenta to treat diseases such as infertility, depression, impotence, liver and 

kidney diseases and problems in the postpartum period is an old tradition made in China. Placenta eating has 

become more popular in recent years, when some experts in the media and health have stated that it is beneficial. 

Especially the famous women eating their own placentas at the end of the period has caused great repercussions 

in the media. Some experts in the field of health, placenta, estrogen, progesterone, lactogen, iron, β-endorphins 

and oxytocin hormones and nutrients, and the benefits of eating placenta to talk about women's placenta managed 

to attract attention. In fact, there are websites describing the steps of preparing placenta for eating. Postpartum 

women are frequently eating placenta to prevent postpartum depression. It is believed that the hormones in the 

placenta will minimize postpartum hormonal fluctuations and this will reduce the risk of postpartum depression. 

The placenta can be consumed as raw, cooked or encapsulated. In addition, the dried and encapsulated placenta 

pills can be stored in the future for use in the treatment of insomnia and other sleep disorders, inflammation and 

scars, signs of aging in the skin and hair, and the regulation of menstruation and hormonal disorders during 

menopause. There are many studies on this subject in the literature, but there is no conclusive evidence for the 

benefit of eating the placenta. As it is known, one of the tasks of the placenta is to protect the fetus against damage. 

Even research has found that placenta is not sterile and that there are elements such as selenium, cadmium, mercury 

and lead as well as bacteria / viruses in the tissues. Further studies on the importance and risks of eating placenta 

for maternal and infant health are needed. 
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P-42    GESTASYONEL DIYABETLI GEBELERİN SAGLIKLI YASAM BICIMI 

DAVRANIŞLARI VE IILISKILI FAKTORLER 

 
Leman ÇALIŞKAN1, Berna KARAKOYUN1 

 
1Marmara Üniversitesi 

ÖZET Giriş ve Amaç Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM),gebelik sürecinde başlayan veya tanısı ilk olarak 

gebelikte konulan glikoz tolerans bozukluğudur. GDM’nin dünya genelinde prevalansı %1-14 arasındadır.GDM 

nedeniyle hem anne hem fetüs risk altındadır.Sağlıklı yaşam biçimi uygulamaları,GDM’nin maternal ve fetal 

komplikasyonlarına karşı korucuyu niteliktedir.Sağlıklı beslenme,düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü,sigara 

kullanmama gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışları(SYBD) gestasyonel diyabet gelişimini önlemektedir.Bu 

araştırma,GDM tanısı alan gebelerde SYBD ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem 

Araştırma, Mart-Ağustos 2017 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan bir kamu hastanesinin Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğine başvuran GDM''li 185 gebe ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmada bireylerin sosyo-demografik ve 

antropometrik özellikleri, gebelik,tıbbi özgeçmiş ve diyabet durumlarına ilişkin bilgileri içeren anket ve sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için SYBD Ölçeği-II kullanılmıştır.Veriler SPSS for Windows 22.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir.Verilerin değerlendirilmesinde sayı,yüzde,ortalama,standart sapma 

kullanılmıştır.T-testi,tek yönlü Anova testi, Scheffe testi ve pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular 

Çalışmada yer alan GDM’li gebelerin %71,4’ü 25 yaşın üzerindedir. Ayrıca %72’si beden kitle indeksine (BKİ) 

göre normal kilonun üzerindedir.Gebelerin yaşı ile gebelik başlangıç ağırlığı ve BKİ arasında pozitif korelasyon 

saptanmıştır. Çalışmada yer alan GDM’li gebelerin SYBD Ölçeği II toplam puanları ile ölçeğin tüm alt boyut 

puanları arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Kısaca, gestasyonel diyabetli gebelerde sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları arttıkça,sağlık sorumluluğu,fiziksel aktivite,beslenme,manevi gelişim,kişilerarası ilişkiler,stres 

yönetimi davranışları da artmaktadır. Sonuç ve Öneriler GDM’li gebelerin kişisel,gestasyonel ,tıbbi özgeçmiş ve 

diyabete ait bilgileri ışığında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını içeren eğitimler düzenlenerek bireylerde 

farkındalık yaratılmalı,gerekli olan destek verilmelidir.GDM’li gebelere kan şekeri kontrolü,beslenme düzeni ve 

şekli,gebelikte yapılabilecek fiziksel aktiviteler konusunda eğitimler verilmeli ve bunların yaşam biçimi haline 

getirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. 
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HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL 

DIABETES AND RELATED FACTORS 
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SUMMARY Introduction and Objective Gestational diabetes melitus (GDM) is a glucose tolerence disorder which 

starts or firstly diagnozed in pregnancy.The prevalence of GDM in the world is between 1-14%.Both mother and 

fetus are at risk due to GDM.Healthy lifestyle practises protect the maternal and fetal complications of 

GDM.Healthy lifestyle behaviors (HLSB) such as healthy diet,regular physical activities,weight control,and non-

smoking prevent development of GDM.This study was conducted to determine the HLSB and related factors in 

pregnant women diagnosed with GDM. Methods This research was carried out with 185 pregnant women with 

GDM who applied to a public hospital in Istanbul, Gynecology and Obstetrics Clinic between March-August 

2017.The questionnaire was used to determine socio-demographic and anthropometric 

characteristics,pregnancy,medical history and diabetes status of the individuals and HLSB Scale-II was used to 

determine the HLSB.Data were analyzed with SPSS for Windows 22.0 

program.Number,percentage,mean,standard deviation were used for the evaluation of the data.T-test,One-Way 

Anova test,Scheffe test and pearson correlation analysis were used. Results 71,4% of pregnant women with GDM 

were over 25 years old. Also,72% of them were over the normal weight according to the body mass index 

(BMI).There was a positive correlation between the age of pregnant women and initial weight of pregnancy and 

BMI.A positive correlation between the total score of HLSB Scale II and sub-dimension scores of the scale was 

also determined in pregnants with GDM.Briefly,as HLSB increases in pregnant women with GDM,health 

responsibility,physical activity, nutrition,spiritual development,interpersonal relations and stress management 

behaviors are also increasing. Conclusion and Suggestions In the light of personal,gestational,medical background 

and data of diabetes of the pregnants with GDM,trainings including HLSB should be organized to support 

awareness on individuals. Pregnants with GDM should be trained in blood sugar control,diet, and physical 

activities during the pregnancy and the importance of making them as lifestyle behaviors should be emphasized. 

KEYWORDS: PREGNANT,GESTATİONAL DİABETES,HEALTHY LİFESTYLE BEHAVİORS 
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P-43   PERİNEAL MASAJDA VAZELİN KULLANMALI MIYIZ? 

 
Yağmur İRMAK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi  

AMAÇ: Bu araştırma doğum eyleminin birinci ve ikinci evresinde vazelinle yapılan perine masajının genital 

travma ve doğum ağrısı ile başetme üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ- YÖNTEM: 

Randomize kontrollü deneysel nitelikte olan çalışma Kasım 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında 60 primipar kadına 

vazelinli (n=30) ve vazelinsiz (n=30) perineal masaj yapılmıştır. Araştırmacı tarafından, doğum eyleminin aktif 

fazında toplam 5 kez,10 dakika boyunca bir gruba vazelin ile perine masajı ve diğer gruba vazelinsiz perine masajı 

uygulanmıştır. Veriler VAS ve REEDA ile elde edilmiştir. BULGULAR Vazelinsiz perine masajı uygulanan 

primapar grubunun yaş ortalması 23,13±3,521, vazelin ile perine masajı uygulanan grubu ise 24±4,84’tür. 

Çalışmada vazelinsiz masaj yapılan grupta perineal hasar (n=25 (%83,33)) vazelinle masaj yapılan gruba göre 

(n=5 (%16,7)) daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Vazelinle yapılan perine masajında gebelerin ağrı ile baş 

edebilme düzeyleri vazelinsiz masaj yapılan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). 

SONUÇ Vazelinin kayganlaştırıcı etkisi uygulayıcıya kolaylık sağladığı gibi kadınlarda perineal travma riskini 

azaltmakta ve ağrı ile baş edebilme gücünü artırmaktadır. Bu nedenle son derece güvenilir olan vazelin , doğumda 

masaj amacıyla kullanılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: PERİNE MASAJI, PERİNEAL TRAVMA, AĞRI, VAS 
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PERINEAL MASSAGE MUST USE VAZELIN? 

 
Yağmur İRMAK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1 Marmara Unıversıty, 2 Marmara Unıversıty  

OBJECTIVE: This study was carried out to determine the effect of vaseline-made perineal massage on coping 

with genital trauma and birth pain in the first and second stages of labor and labor. MATERIAL-METHOD: 

Randomized controlled experimental study Between November 2018 and January 2019, 60 primiparous women 

with vaseline (n-30) and vaseline (n-30) perineal massage were performed. A total of 5 times in the active phase 

of labor were applied to the perineal massage with vaseline for 10 minutes, and to the other group with vaseline-

free perineal massage. The data were obtained with VAS and REEDA. RESULTS The mean age of the primapar 

group without vaseline-free perineal massage was 23,13 + 3,521, and the group with perineal massage with 

vaseline was 24 + 4,84. Perineal damage was observed in the group without vaseline (n - 25 (83,33%). (n = 5 

(16.7%) were found to be higher (p <0.05) compared to the control group. CONCLUSION: The lubricant effect 

of vaselin provides ease to the practitioner as well as reducing the risk of perineal trauma and increasing the power 

to cope with pain, therefore it should be used for the purpose of massage at birth. 

KEYWORDS: PERİNEAL MASSAGE, PERİNEAL TRAUMA, PAİN, VAS 
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P-44   İHLALDE İHMAL Mİ VAR? 

 
Büşra KARABULUT1, Ayden ÇOBAN1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi 

DSÖ’ye göre şiddet en fazla aile ortamında ve kadına yönelik yaşanmaktadır. Sağlık personelleri içinde özellikle 

ebeler şiddet mağdurlarının ilk iletişim kurduğu temel yardım kaynağıdır ve kadına yönelik şiddeti tanılamada 

önemli rol üstlenmektedir. Bu derlemenin amacı, kadına yönelik şiddetin toplumda yeri ve önemini inceleyerek 

özellikle ebelerin bu konuda duyarlılıklarını artırmaktır. Kadına yönelik şiddetin güncel durumunu ele alan, kadına 

yönelik şiddet ile ilgili yapılan çalışmalar, web sayfaları ve yayınlar incelenmiştir. DSÖ verilerine göre kadınların 

yaklaşık %35’inin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı, kadın cinayetlerinin %38’inin eş veya birlikte 

yaşadığı kişi tarafından işlendiği belirtilmiştir. Aynı verilere göre sağlık çalışanları, şiddete uğramış birçok kadın 

için iletişime geçebilecekleri, onlara destek ve bilgi verebilecek konumda olan profesyonellerdir. Fiziksel şiddete 

uğrayan kadınların yaklaşık %80’i en az bir kez yardım almak için sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Buna 

rağmen sağlık personeli bilgi ve eğitim eksikliği, toplumsal yanlış inançlar ve tutumlar nedeniyle birçok vakayı 

gözden kaçırmaktadır. Konunun önemi göz önüne alındığında ebelerin konuya dikkatinin çekilmesi ve bilgi sahibi 

olması önemlidir. Şiddet çoğunlukla gizli tutulduğu için farkına varılması ve şiddet olasılığının değerlendirilmesi, 

durumun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık profesyonelleri 

sıklıkla ve bazen farkında olmadan şiddet mağduru kadınlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının 

kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımaları önemlidir. Bu hususta sağlık çalışanlarına duyarlılık ve bilgilendirme 

eğitimleri yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: İHLAL, İHMAL, KADIN, ŞİDDET, EBE 
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IS THERE A NEGLIGENCE IN INFRINGEMENT? 
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According to World Health Organization (WHO), violence is committed mostly in the family environment and 

towards women. Among the health personals especially midwives are the primary source of help for victims of 

violence and plays an important role in diagnosing violence against women. The purpose of this review is to 

increase especially midwives sensitivities of this issue through examining the role and importance of violence 

against women in society. Studies on violence against women, web pages and publications addressing the current 

situation of violence against woman are investigated. According to WHO data, it is indicated that approximately 

35% of women are suffering from physical or sexual violence and 38% of female murders are committed by their 

spouse or co-host. According to the same data, health professionals are professionals who are in a position to 

communicate, provide support and information to many women who have been subjected to violence. 

Approximately 80% of women who are subjected to physical violence apply to health institutions for help at least 

once. Nevertheless, health professionals have missed many cases because of lack of information and education, 

social false beliefs and attitudes. In view of the significance of the issue, it is important that the midwives should 

be taken attention and have knowledge. Because violence is commonly kept secret, it is necessary to realize the 

situation and to evaluate the possibility of violence. Health professionals working in primary health care facilities 

frequently and sometimes unconsciously come across with women victims of violence. For this reason, it is 

important that health workers recognize the symptoms of violence against women. In this regard, sensitivity and 

information training should be provided to health workers. 

KEYWORDS: INFRİNGEMENT, NEGLİGENCE, WOMAN, VİOLENCE, MİDWİFE 
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P-45    BEBEK RUH SAĞLIĞI: SİSTEMATİK DERLEME 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Ülkemizde çocuk ve adolesan ve yetişkin ruh sağlığına göre, bebek ruh sağlığı kavramı daha 

az bilinmektedir. Zaman dilimi olarak bakıldığında gebelik, bebeklik ve erken çocukluk dönemini (0-3 yaş arası) 

kapsamaktadır. Bu çalışma, Ocak 2000 - Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan bebek ruh sağlığı hakkındaki 

çalışmaları gözden geçirmek ve çalışmalardan elde edilen verileri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM: Konu ile ilgili 7811 uluslararası yayından, 2692 yayına tam metin olarak ulaşılmış ve araştırmanın 

dahil edilme ölçütlerine uygun 64 yayın incelenmiştir. Tüm yayınlar yöntem ve bulgular açısından sistematik 

olarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Yapılan değerlendirmede araştırmaların, yaşamın ilk yıllarında beyindeki 

yapısal değişikliklerin, diğer yaşam zamanlarından hem niteliksel hem de niceliksel olarak farklı olduğu ve erken 

yaşam deneyimlerinin bebeğin beyin yapısını şekillendirerek yaşam boyu sağlığını etkilediği saptanmıştır. 

Araştırmalarda bebek ve bakım vericisi arasındaki bağlanma ilişkisinin psikolojik, nörolojik ve endokrinolojik 

etkileri olduğu, bebeğin gelecek yaşamı için sağlıklı gelişiminde bağlanmanın hayati olduğu bildirilmektedir. 

Araştırmalarda ayrıca, bu dönemde yaşanan sorunların, yaşamın gelecek dönemlerinde bilişsel, duygusal, fiziksel 

ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Bu nedenle, bebeklik ve erken çocukluk döneminde ruh 

sağlığının korunmasına yönelik girişimlerin, bireylerin gelecek yaşamlarında da ruhsal bozuklukların önlenmesine 

katkı sağladığı belirtilmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER: Ebeler, yaşamın ilk yıllarında bebeklere ve annelere 

yakın olabilen sağlık personelidir ve bu konuda oldukça yararlı olabilirler. 0-1 yaş döneminde ülkemizde 

bebeklerin aşı uygulamaları ve fiziksel izlemlerinin yanı sıra, özellikle anne bebek bağlanmasının ve annenin 

bebeğine olan tutumlarının değerlendirilmesi ve bebeklerin psikolojik gelişimlerinin takip edilmesinin, ruh sağlığı 

sorunlarından korunma, erken dönemde belirleme ve gerekli durumlarda ilgili profesyonellere yönlendirme 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEBEK RUH SAĞLIĞI, BAĞLANMA, BEBEK/EBEVEYN İLİŞKİSİ 

 
  



102 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

INFANT MENTAL HEALTH: SYSTEMATİC REVİEW 

 
Bilge BULANIK1, Fadime BAYRI BİNGÖL2 

 
1Marmara University, 2Marmara University  

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: In our country, the concept of baby mental health is less known compared 

to the mental health of children and adolescents and adults. Infantmentalhealthincludespregnancy, 

infancyandearlychildhood (0-3 years).Theaim of this study was to review the studies on baby mental health 

published between January 2000 and December 2018 and to examine the data obtained from the studies. 

METHODS: 7811internationalpublications on thesubjecthavebeenreachedand2692publicationshavebeenaccessed 

in fulltextand64publicationswhichcompatiblewiththecriteria of inclusion of 

thestudyhavebeenevaluatedwithinthescope of thestudy. Allpublicationshavebeensystematicallyanalyzed in terms 

of methodsandfindings. RESULTS: . Thepublishedstudieshaveshownthatthestructuralchanges in the brain during 

the first years of life were both qualitatively and quantitatively different from other lifetimes and that early life 

experiencesaffectsthe life-longhealth of the baby by shaping the brain structure. In the studies, it was reported that 

the bonding between the baby and the caregiver has psychological, neurological and endocrinological effects, and 

that the attachment of the baby is vital for the healthy development for the future life. Furthermore in theresearches, 

it was found that the problems experienced in this period negatively affected the cognitive, emotional, physical 

and social development in the future periods of life. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: Midwives 

are health personnel who can be neartobabiesand mothers in the first years of life and can be very useful in this 

regard. Inourcountry, it is thoughtthatespeciallythemother-babyattachmentandmother'sattitudestowards her 

babyandmonitoringthepsychologicaldevelopment of theinfantsareimportant in terms 

ofpreventionandearlydetection of mentalhealthproblems. 

KEYWORDS: INFANT MENTAL HEALTH,ATTACHMENT,INFANT/PARENTRELATİONSHİPS 
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P-46   DİYABETİ OLAN DOĞURGANLIK ÇAĞDAKİ KADININ BAKIMI 

 
Keziban AMANAK1, Zeliha KURU1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Diyabetli kadınların hem gebe kalmalarında, hem de gebelikten korunmalarında etkin bir danışmanlık yapmak çok 

önemlidir. Bu çalışmada diyabeti olan doğurganlık çağındaki kadının bakımının yönetilmesinde neler 

yapabileceği, ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Diyabetli kadınlarda gebelik öncesi bakım ilkeleri; normal 

kan glikoz düzeyini sürdürmek, gebelik için uygun zamanın belirlenerek fetüste konjenital malformasyon 

gelişmesini önlemektir. Diyabetik kadınların prenatal bakım ilkeleri; Normal gebelik durumunu sürdürmek, 

diyabetin ortaya çıkardığı metabolik değişikliklere bağlı oluşabilecek komplikasyonları mümkün olduğunca erken 

belirlemek, kadının kendi bakımına katılabilecek kadar bilgili olmasını sağlamak, ailenin psikolojik stresörlerle 

başa çıkmasını sağlamak, kadın ve ailesinin başarılı başa çıkma mekanizmalarını kullanmasını sağlamaktır. 

Diyabetli kadınlarda intrapartum dönem bakım ilkeleri; IV infüzyon izlemi, preeklemsi belirtilerinin gözlenmesi, 

doğum eyleminin izlemi, indüksiyona maternal-fetal cevapların değerlendirilmesi, elektronik fetal monitör 

kullanımı ile fetal kalp atımı izlemi, amniotik sıvı akıntısı ve miktarının gözlemi, sezaryenle doğum için hazırlık, 

asemptomatik üriner enfeksiyon için idrar kültürü yaptırılması, hipoglisemi ve asidoz yönünden dikkatli izlem, 

ağızdan bir şey almasına izin verilmemeli, kadın ve ailesinin tedavi ve fetal durum hakkında bilgilendirilmesi, 

proteinüri ve idrar miktarının gözlenmesi, kan glikoz düzeyinin 1-3 saat aralıklarla ölçülmesi, insülin kullanımı. 

Diyabetli kadınlarda postpartum dönem bakım ilkeleri; kan glikoz değerlendirilmesinin sık aralıklarla yapılması, 

insülin alımı protokole göre uygulanmalı, kalori alımı/insülin gereksinimi dengelenmeli, vital bulgu takibi 

yapılmalı, kanama olasılığı yönünden dikkatli izlenmeli, aldığı-çıkardığı sıvı takibi, postpartum kanama, 

enfeksiyon ve toksemi yönünden izlenmeli, ebeveyn-çocuk iletişimi başlatılmalı, emzirmeye yardım edilmeli, 

kontrasepsiyon ve gelecek gebeliklerin planlanması için danışmanlık yapılmalıdır. Sonuç olarak, multidisipliner 

ekip yaklaşımı ile diyabetli kadınlara hem gebe kalmalarında, hem de gebelikten korunmalarında etkin bir 

danışmanlık, bilgilendirilme yapılması ve kazanılan bilginin davranışa dönüşümü için kadının desteklenmesi, 

böylece yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 
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FERTILITY AGE OF WOMEN WITH DIABETES CARE 
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It is very important to make an effective counseling for women with diabetes both in pregnancy and pregnancy 

prevention. This study discusses the ways in which women of reproductive age who have diabetes can manage 

their care. Principles of Preconceptional Care in Women with Diabetes; To maintain normal blood glucose levels, 

to determine the appropriate time for pregnancy to prevent the development of congenital malformation in the 

fetus. Principles of antenatal care of diabetic women; To maintain normal pregnancy status, to determine as early 

as possible complications due to metabolic changes caused by diabetes, to ensure that women are knowledgeable 

enough to participate in their care, to enable the family to cope with psychological stressors, to ensure that women 

and family use successful coping mechanisms. Principles of intrapartum care in women with diabetes; IV infusion 

monitoring, observation of preeclampsia, follow-up of labor, evaluation of maternal-fetal responses to induction, 

monitoring of FKA with the use of electronic fetal monitor, observation of amniotic fluid flow and amount, 

preparation for cesarean delivery, urinary culture for asymptomatic urinary infection, hypoglycemia and acidosis 

In terms of treatment, the woman and her family should be informed about the treatment and fetal status, 

monitoring of proteinuria and urine amount, measurement of blood glucose level at 1-3 hour intervals, use of 

insulin. The principles of postpartum postnatal care in women with diabetes; Frequent blood glucose assessment 

should be performed, Insulin intake should be performed according to the protocol, calorie intake / insulin 

requirement should be balanced, vital signs should be monitored, attention should be paid to the possibility of 

bleeding, follow-up of the fluid removed, postpartum hemorrhage, infection and toxemia should be monitored, 

parent-child communication should be initiated, help breastfeeding, contraception and counseling for future 

pregnancies. As a result, multidisciplinary team approach requires 

KEYWORDS: CARE, DİABETES, FERTİLİTY. 
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P-47   DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERLERİ VE EBELİK BAKIMI 
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Doğum sonu dönemde; anne ve yenidoğanın bakımının sağlanması sağlık profesyonellerinin önemli 

görevlerindendir. Bakımda standart oluşturulması amacıyla doğum sonu bakım rehberleri geliştirilmiş olup ebelik 

bakımı da bu doğrultuda planlanmaktadır. Bu derlemede, ülkelerin kendi rehberlerini geliştirirken referans olarak 

kullandıkları Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Akademisi (ACOG), Ulusal Sağlık ve Bakım 

Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rehberleri ile TC Sağlık Bakanlığı Doğum Sonu 

Bakım Yönetim Rehberi’nin içerik ve ebelik bakımı bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Her dört rehber 

de geliştirildikleri ilk yıllardan itibaren düzenli olarak güncellenerek anne ve yenidoğanın postpartum bakımına 

yönelik önerilerde bulunmaktadır. Bu önerilerde ortak başlıklar annenin ruhsal-fiziksel değerlendirilmesi, 

postpartum izlem sıklıkları, yenidoğanın fiziksel değerlendirilmesi ve bakımı ile emzirmeye odaklanmıştır. WHO 

Doğum Sonu Bakım Rehberi, doğum sonu bakımda temel bakım uygulamalarına yönelik kanıta dayalı 

uygulamalar doğrultusunda bir çerçeve çizerek, uygulama ayrıntılarını ülke ihtiyaçları doğrultusunda 

belirlenmesini tavsiye etmektedir. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı, ACOG ve NICE doğum sonu bakım rehberleri 

daha ayrıntı bir bakım prosedürü önermektedir. Rehberler arasındaki belirgin farklılıklardan bir tanesi de 

postpartum bakımın verileceği süredir.Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı rehberleri altı haftalık postpartum 

dönem boyunca izlem önerirken, NICE bu süreyi sekiz hafta, ACOG ise 12 hafta olarak önermektedir.Her dört 

rehber de bakımın sürdürülmesinde sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaparken, Sağlık Bakanlığı Rehberi’nde 

postpartum bakımı verecek sağlık personeli ya da bu personellerin özellikleri belirtilmemiştir.WHO rehberi doğum 

sonrası ev ziyaretlerinin bir ebe ya da diğer uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilmesini önerirken, ACOG 

rehberinde postpartum bakım ekibi içinde maternal bakımdan sorumlu sağlık çalışanlarını obstetrisyen, ebe, aile 

hekimi ve kadın sağlığı hemşiresi olarak belirtmiştir.NICE rehberinde ise maternal bakım için ebe sayısının ve 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik ayrı bir başlık yer almaktadır. Ülke ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan 

rehberlerin kadınların perinatal dönemde birincil derecede bakımında sorumlu olan ebeler tarafından operasyonel 

hale getirilmesi; önlenebilir anne-yenidoğan ölümlerin sona ermesine, toplum temelli sağlık sistemlerinin 

güçlendirilmesine ve kadın merkezli bakımın vurgulanmasına katkı sağlayacaktır. 
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In the postpartum period; care of mother and newborn is one of the important tasks of health professionals. 

Postpartum care guidelines have been developed in order to establish a standard in care and midwifery care is 

planned accordingly.In this review, the ACOG, NICE and WHO Postpartum Care Guidelines and the content and 

midwifery of the Ministry of Health's Postpartum Care Management Guide In the context of care is intended to 

compare. All four guides are updated regularly from the first years of their development and offer 

recommendations for postpartum care of the mother and newborn. In these recommendations, focused on common 

topics that are the mother's mental-physical evaluation, postpartum follow-up frequencies, physical evaluation and 

care of the newborn and breastfeeding.The guide prepared by the WHO is a comprehensive guide.The other three 

guides are detailed guides developed in line with the needs of the countries. The postpartum care process, which 

is one of the differences between the guidelines, is recommended by WHO and The Ministry of Health as 6 weeks, 

NICE 8 weeks and ACOG 12 weeks.While all four guidelines emphasized the importance of health workers in 

maintaining care, the health personnel who will give postpartum care in the Guidance of the Ministry of Health or 

the characteristics of these personnel are not mentioned.WHO recommends that postpartum home visits be given 

by a midwife or other specialist health care professional, while the ACOG states that maternally caregivers in the 

postpartum care team are obstetricians, midwives, family physicians, and women's health nurses. In the NICE 

guideline, there is a separate heading for determining the number and characteristics of the midwife for maternal 

care. These guides are operated by midwives responsible for the first-line care of women in the perinatal period; 

preventable maternal-newborn deaths, community-based health systems and women-centered care will be 

emphasized. 

KEYWORDS: POSTPARTUM CARE, MİDWİFERY CARE, GUİDELİNES 
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P-49   AYAK REFLEKSOLOJİSİ VE DOĞUM AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Keziban AMANAK1, İlayda DEMİRKOL1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Doğum ağrısı fizyolojik bir süreçtir. Bu fizyolojik süreçte ağrı ile baş etme gebenin iyi bir doğum deneyimi 

yaşamasına ayrıca fiziksel ve psikolojik sağlık düzeyine etki etmektedir. Bu yöntemler arasında bulunan 

refleksoloji, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi olan vücudun spesifik organ ve bölgelerinin küçük bir aynası kabul 

edilen kulaklar, eller ve ayaklardaki spesifik somatik organ ve bölgelerle ilişkili özel noktalara direkt lokal basınç 

uygulanmasını gerektiren, holistik, tamamlayıcı, iyileştirici özel bir tedavi ve enerji dengeleme sistemidir. Bu 

çalışmada doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler arasında bulunan ayak refleksolojisi yöntemi 

literatür eşliğinde tartışılmıştır. İnternet ortamındaki bir arama motoru üzerinden; doğum ağrısı, refleksoloji, 

doğum ve refleksoloji anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış ve ulaşılan makalelerle birlikte doğum ağrısında 

refleksoloji kullanımının etkinliği tartışılmıştır. Yapılan çalışmalar doğum eylemi sırasında refleksoloji 

kullanımının kontraksiyonları arttırdığı, doğum eyleminin süresinin kısalttığı ve doğum ağrısını azalttığını 

göstermektedir. Moghimi ve ark. (2015) yaptıkları çalışmalarında ayak refleksolojisinin doğum ağrısını azalttığı 

ve doğum süresini kısalttığını sonucuna ulaşmışlardır. Valiani ve ark. (2010)’da benzer şekilde ayak 

refleksolojisinin doğum ağrısı ve doğumda kaybedilen kan miktarını azalttığı ve doğum süresini kısalttığını 

makalelerinde belirtmişlerdir. Dolatian ve ark. (2011) ise bu sonuçlara ek olarak ayak refleksolojisinin doğumda 

anne memnuniyetini artırdığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada doğum ağrısının azaltılmasında ayak 

refleksolojisinin etkili bir yöntem olduğu, ayrıca ağrının yanı sıra doğum süreci üzerine de olumlu etkileri olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Dolayısıyla, ebelerin doğum ağrısıyla baş etmede kullanılabilecek ayak refleksolojisi 

hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu yöntemin daha aktif şekilde kullanılması önerilmektedir. 
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THE EFFECT OF FOOT REFLEXOLOGY AND BİRTH PAİN 

 
Keziban AMANAK1, İlayda DEMİRKOL1 

 
1Adnan Menderes University  

Birth pain is a physiological process. In this physiological process, coping with pain affects a good birth experience 

and also affects the physical and psychological health level. Among these methods, reflexology is a special, 

holistic, complementary, curative treatment that requires direct local pressure to specific points related to specific 

somatic organs and regions in the ears, hands and feet, which are considered a small mirror of the body's specific 

organs and regions with a history of approximately 12 thousand years. energy balancing system. In this study, foot 

reflexology method which is among the non-pharmacological methods used in birth pain is discussed with the 

literature. Through a search engine on the Internet; The aim of this study was to investigate the effectiveness of 

reflexology with birth pain, reflexology, birth and reflexology. Studies show that the use of reflexology during 

labor increases contractions, shortens the duration of labor and decreases labor pain. Moghimi et al. (2015) 

concluded that foot reflexology decreases birth pain and shortens delivery time. Valiani et al. (2010) also reported 

in his articles that foot reflexology reduces the amount of blood lost during labor and delivery and shortens the 

period of delivery. Dolation et al. (2011) reported that foot reflexology increases maternal satisfaction at birth in 

addition to these results. In this study, it is concluded that foot reflexology is an effective method for decreasing 

birth pain and it has positive effects on birth process as well as pain. Therefore, it is recommended that midwives 

have information about foot reflexology that can be used to cope with birth pain and that this method should be 

used more actively. 

KEYWORDS: BİRTH PAİN, BİRTH AND REFLEXOLOGY, REFLEXOLOGY. 
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P-50    AİLE PLANLAMASINDA GÜNCEL GELİŞMELER VE EBELİK ROLLERİ 

 
Ümmügülsüm IŞIK1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Bu derlemenin amacı; aile planlamasında güncel gelişmeler ve ebelik rolleri hakkında bilgi vermektir. Aile 

planlaması evli çiftlerin uygun zamanda diledikleri kadar çocuk sahibi olmaları, gebelik planlamadıkları 

durumlarda da bu gebeliklerin önlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Kontrasepsiyon ise gebelik oluşumunda rol alan 

ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon süreçlerini sekteye uğratarak gebeliği önlemektedir. Çiftler için 

uygunkontrasepsiyonla istenmeyen gebelik korkusunu, yasa dışı düşük ve doğuma bağlı ölümleri önlemek 

mümkündür, fakat Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl 200 milyon yeni gebelik oluşmakta ve bunların 

50 milyondan fazlası istenmeyen gebelik grubuna girmektedir. Dünya nüfusunun giderek artması ve halen 

istenmeyen gebeliklerin ortaya çıkması, mevcut bulunan kontraseptif yöntemlerin gelişimini zorunlu kılmaktadır. 

Özellikle son dönemde kadına ait kontraseptif yöntemlerde kombine kontraseptifformulasyonlar, kombine 

transdermal sistemler (bantlar, jeller, spreyler), kombine kontraseptif vajinal halkalar, sadece progesteron içeren 

sistemler (implantlar, vajinal halkalar), bariyer yöntemler, intrauterin sistemler, histeroskopik sterilizasyon 

teknikleri, acil kontrasepsiyon ve çok amaçlı teknolojilerde gelişmeler yaşanmaktadır. Erkeklerde ise hormonal ve 

hormonal olmayan kontraseptif yöntemler, oral kontraseptifler, ısı yöntemlerinde (ultrasonoğrafi) gelişmeler 

mevcuttur. İstenmeyen gebelikler, düşük ve doğuma bağlı komplikasyonları en aza indirmek için, ebeler 

kontraseptif seçenekler hakkında yeterince bilgi sahibi olmalı ve yeni bulunankontraseptif yöntemler hakkında 

güncel bilgilere ulaşmalıdır. Ebeler, bireylere aile planlaması danışmanlığı verirken sadece kadınlara yönelik 

kontraseptif yöntemler ve gelişmeleri değil erkeklere yönelik kontraseptif seçenekleri ve gelişmeleri deçiftlere 

sunarak kontrasepsiyon sürecinde erkek bireylerin aktif rol almasını sağlamalıdır. Bu sayede kontraseptif yöntem 

kullanma sorumluluğu kadın ve erkek bireyler tarafından paylaşılmakta ve tek taraflı kadın sorumluluğu ortadan 

kalkmaktadır. Çiftlerin kendilerine en uygun kontraseptif yöntemi seçmesi konusunda ise ebelerin güncel ve 

alternatif kontraseptif yöntemleri bilmesi ve bu doğrultuda danışmanlık yapması istenmeyen gebelik ve buna bağlı 

komplikasyonları en aza indirerek kadın sağlığının gelişmesini dolayısıyla toplum sağlığının gelişmesini 

sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: AİLE PLANLAMASI, KONTRASEPSİYON, GÜNCEL GELİŞMELER, 
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CURRENT DEVELOPMENTS AND MIDWIFERY ROLES IN FAMILY PLANNING 
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1Selcuk Unıversıty 

The aim of this review is to provide information about current developments and midwifery roles in family 

planning. Family planning can be defined as married couples’ having as many children as they wish at the 

appropriate time and also preventing unplanned pregnancies. Contraception, on the other hand, refers to preventing 

pregnancy by interrupting ovulation, fertilization, and implantation processes involved in the formation of 

pregnancy. With appropriate contraception for couples, it is possible to prevent the fear of unwanted pregnancy, 

illegal miscarriage, and birth-related deaths, but according to the World Health Organization data, 200 million new 

pregnancies occur each year, and more than 50 million of them are in the unwanted pregnancy group.The growing 

population of the world and the emergence of unwanted pregnancies necessitate the development of existing 

contraceptive methods. Particularly in recent years, there have been advances in females’ contraceptive methods 

including combined contraceptive formulations, combined transdermal systems (tapes, gels, sprays), combined 

contraceptive vaginal rings, progesterone-only-systems (implants, vaginal rings), barrier methods, intrauterine 

systems, hysteroscopic sterilization techniques, emergency contraception, and multi-purpose technologies. The 

advances in males include hormonal and non-hormonal contraceptive methods, oral contraceptives, and heat 

methods (ultrasonography). In order to minimize unwanted pregnancies, miscarriages, and birth-related 

complications, midwives should have adequate knowledge about contraceptive options and access to up-to-date 

information on recently developed contraceptive methods. Midwives should provide contraceptive methods both 

for women and men, which will allow men to take an active role in the process. Midwives’ knowledge of current 

and alternative contraceptive methods and their counseling with this respect to help couples choose the most 

suitable contraceptive method will improve women’s health and thus public health by minimizing unwanted 

pregnancies and related complications. 

KEYWORDS: FAMILY PLANNING, CONTRACEPTION, CURRENT DEVELOPMENTS, MIDWIFERY 
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Bakımın kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve bakım sonuçlarında fark yaratmak, 

bakımı standardize etmek ve gebenin memnuniyetini artırmak kanıt temelli yaklaşımlarla mümkündür. Güvenli 

ebelik hizmetleri kanıt temelli yaklaşımların bakıma aktarılması ile mümkündür. Gebelikle ilgili günümüzde 

mevcut kanıtlardan bazıları ise şu şekildedir: Folik asit kullanımı; gebelikten 3 ay önce başlanarak, gebelikten 

sonra da 10-12 hafta, günlük 0,4-1,0 mg folik alınarak nöral tüp defektinin önlenmesinde etkilidir. Gebelik öncesi 

yapılan genetik danışmanlık, morbidite ve mortalite oranlarının düşürülmesinde etkilidir. Risk tespit edilmeyen 

tüm gebelere en az dört kez prenatal izlem yapılmalıdır. Gebeliğin ikinci trimesterindan itibaren gebelik süresince 

6 ay ve doğum sonrası 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süreyle 40-60 mg/gün demir preparati önerilir. Bununla 

birlikte gebelikte demirin kullanım dozunu revize eden daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Gebelikte tüm 

antiemetiklerin bulantı sıklığını azalttığı, ancak uykuya eğilimi arttırdığı belirtilmektedir. B6 vitamininin gebelikte 

bulantı şiddetini azalttığı ve yan etkilerinin en az olduğu tespit edilmiştir. Gebelikte zencefil kullanımının ve 

antenatal eğitimlerin gebeliğe etkileri ile yeterli kanıtlar henüz yoktur. Gebelikte günlük 1gr. kalsiyum tüketimi, 

kan basıncını düşürmekte ve preeklemsi riskini azaltırken, yüksek dozda kafein alımı düşük doğum ağırlığına, 

gelişme geriliğine, preterm doğumlara ve yenidoğanda yoksunluk belirtilerine neden olabilmektedir. Fetüs sayısı, 

pozisyonu, gestasyonel yaş, plasental yerleşim, riskli gebeliklerin tespitinde tanısal amaçlı kullanılmakta olup 

maternal ve fetal yan etkileri bildirilmemiştir. Gebelik döneminde ebelik bakımına yön vermek, uygulamalarda 

standardizasyonu sağlamak, bakımın kalitesini ve gebenin memnuniyetini arttırmak için daha fazla kanıt temelli 

araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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EVIDENCE-BASED PRACTICES AND MIDWIFERY ROLES IN PREGNANCY 
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To improve the quality of care and maintenance results, to make a difference in clinical applications and care 

results, to standardize the care and to increase the satisfaction of the pregnant woman is possible with evidence 

based approaches. Safe midwifery services are possible by transferring evidence-based approaches to care. Some 

of the current evidence on pregnancy is as follows: Use of folic acid; 3 weeks before pregnancy, 10-12 weeks after 

pregnancy, taking 0.4-1.0 mg daily is effective in the prevention of neural tube defect. Also, genetic counseling 

before pregnancy is effective in reducing morbidity and mortality rates. Prenatal follow-up should be performed 

at least four times for all pregnants who are not at risk. From the second trimester of pregnancy, 40-60 mg/day 

iron preparation is recommended for a total of 9 months, 6 months during pregnancy and 3 months after delivery. 

However, further studies are needed to revise the use dose of iron in pregnancy. It is stated that all antiemetics 

during pregnancy reduce the frequency of nausea but increase tendency to sleep. It has been determined that 

vitamin B6 decreases the severity of nausea in pregnancy and has the least side effects.There is not enough 

evidence for the use of ginger in pregnancy and antenatal education for pregnancy. 1gr per day during pregnancy 

While calcium consumption decreases blood pressure and reduces the risk of preeclampsia, high doses of caffeine 

can cause low birth weight, growth retardation, preterm births and withdrawal symptoms in newborn. The number 

of fetuses, position, gestational age, placental location, and risky pregnancies are used for diagnostic purposes and 

maternal and fetal side effects are not reported. Further evidence-based research is needed to guide midwifery care 

during pregnancy, to standardize the practices, to improve the quality of care and to increase the satisfaction of the 

pregnant woman. 
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P-52    DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ANNE SÜTÜNÜN YERİ 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ANNE SÜTÜNÜN YERİ Bebeğin yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırmada 

çok önemli bir rolü olan anne sütü, doğumdan itibaren bebeğin tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılamakta ve anne ile 

bebek sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay sadece anne 

sütü ile beslenmeleri önerilmektedir. Ayrıca anne sütüne 6 aydan sonra da ek gıdalar ile birlikte 2 yaşına kadar 

devam edilmesi gerekmektedir. Emzirme sıklığını arttırmak ve emzirmeyi desteklemek amacı ile ülkemizde 

“Bebek Dostu Hastane” uygulamasına 1992 yılında başlanıldıktan sonra ilk bir saat içerisinde anne sütü ile 

beslenme oranı yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesi için yapılan teşvik 

edici girişimlerin tüm 5 yaş altı ölümlerini azalttığı ayrıca çocuk mortalite oranlarını azaltmada anne sütünün tek 

başına yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’de emzireme oranlarının belirlenip, 

toplumun anne sütüne karşı duyarlılığını göz önüne koymak amacıyla literatür taraması yapılıp bu konudaki 

çalışmalara katkı sağlanmıştır. Sonuç olarak Anne sütü bebeğin gelişimini olumlu derecede etkileyen önemli bir 

besin kaynağıdır. Anne sütü verme oranları ülkeden ülkeye ve yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bunun yanı 

sıra ilk saatlerde ve ilk günlerde anne sütü verme oranı yüksek iken bu oran zaman ilerledikçe düşmektedir. 

Geçmişten günümüze anne sütünün önemi artmakta fakat istenilen düzeyde olmamaktadır ayrıca bölgeler arası 

farklılıklar hâlâ yerini korumaktadır. Bölgeler arası bu farklılıkları eşit ve yüksek konuma getirmede sağlık 

personeline çok iş düşmektedir. Bu konuda annelere eğitim verilip bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve anne sütünün 

yararları konusunda kadın ve ailesinin bilgilendirmesi gerekmektedir 
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Breast mil which hos a big role to rise lifespon of the baby and improving baby’s life stardarts ,it leaves good 

impaction the life of mother and the baby and it fulfil all nutrients needs of the children ofter born .Morover after 

6 months.Breast milk wilt the supplementary food saggested to be lasted until 2 years old.Wilt the purp pase of 

supporting breast feding and raising its density ın our country ,ofter they started.’’ Baby’s friend hospital 

‘’application ,in 1992 ,in first hour ,the average of breastfeeding insreased .İn developing countries,it is obsverd 

that the first six months intiatives for promoting just for breast milk decreased the death rates of under 5 years old 

child and morover deatho of child are decreased and breast milk was the only effect of decrease of this death rates 

. İn this study it is signified the rater of breastfeeding in the World on in the Turkey and with the purpase of 

revealing the society’s sensifieveness aganist breast milk, literatüre review has been made and İt’s given supporting 

fort his topics other studies Consequertly , breast milk is a rignificant nutrients sovice to leaved goog imponts on 

develepment of the baby. Breast milk densty avarege is differend country and year to year .Over and abue ,in first 

hours and first days .Rates of the breastfeeding is good but day by day this rate is folling .From past to today breats 

milks importance is rising yet it’s not satisfyng and difference between terrirories stays the savve İnter terriories 

.İt has a big rolo for health stuff to raise this rate or make it same level . İn this topic mothers need to be educated 

and they need to be learn more things about this topic , and they need to give some information about the good 

sides of breast milk 
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BİR DÜNYA SORUNU OLAN ÇOCUK İSTİSMARI Çocuk istismarı, çocuktan sorumlu olan kişi ve ya yabancı 

kişilerin çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen fiziksel, cinsel ve duygusal davranışlarda bulunması olarak 

tanımlanmaktadır. İstismar çocuklara daha çok aileleri ve yakın akrabaları tarafından uygulanmakta ve yaygınlığı 

giderek artmaktadır. İstismarı uygulayan kişilerin çoğunlukla çocukluk dönemlerinde istismara maruz kaldıkları 

saptanmıştır. İstismarın çeşidi ne olursa olsun çocuğa büyük zararlar vermektedir. Hatta birçok çocuk, bu 

istismarlar yüzünden hayatını kaybedebilmektedir. Çocuk istismarı ve ihmali, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 

de karşılaşılan bir durum olmaktadır. Çocuk istismarı, işbirliği gerektiren karmaşık ve hassas konu olduğundan 

yetişkinlerin konuya bakış açılarının belirlenip, gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada ki 

amacımız çocuk istismarının tanımlanması Türkiye ve Dünyadaki oranlarının araştırılıp çocuğa yönelik tanı ve 

tedavilerinin neler olduğunu belirlemek amacı ile literatür taraması yapılıp bu konudaki çalışmalara katkı 

sağlanmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de son yıllarda giderek artan istismar her sosyoekonomik seviyedeki ailelerde 

görülmektedir. İstismarın azaltılması ve ortadan kaldırılması, çocuk sağlığının iyileştirilmesi ve olası risk 

faktörlerini ortadan kaldırmak için çocuklara ve topluma yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Aileler ve öğretmenleri 

tarafından çocukların erken yaşta yaşlarına uygun olarak bilgilendirmeli, eğitim vermeli ve özellikle “hayır” 

demeyi öğretmeleri gerekir. Cinsel istismarın neleri kapsadığını bilmeyen çocuk dokunmaları seviyor olarak 

algılar yanlış bir davranış olmadığını zanneder ve kendini koruyamaz. Çocuğa dokunmanın nasıl olması gerektiği 

iyi dokunma ve kötü dokunmayı nasıl ayırt etmeyi kimlerin nasıl yaklaşması kimlerden uzak durması açıkça 

anlatılarak öğretilmesi gerekir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK İSTİSMARI, İSTİSMAR ÇEŞİTLERİ, İHMAL 
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A WORLD PROBLEM: CHİLD ABUSE 

 
Rabia BİLİCİ1, Fehime ÖZĞER2 

 
1Akçakale State Hospital, 2Mersin University  

A WORLD PROBLEM: CHİLD ABUSE Child abuse can be deseribe as a bad impact on children developmental 

stoger and it generally comes from a person who has responsibility over children and foreing people, as aresult it 

effect child’s physically and sexually.Child abusegenerally comes from close environment and close relatives 

orfamily.Abusers have often been exposed to abuse in childhood.No matter what kind abuse is this, it leaves great 

bad effect on the victim.Even a lot of child losts their lives because of this.Child abuse and violation, like any other 

countries,is available in Turkey.Because of it’s complexion and sensibility,it is reguire cooparation and adults need 

to signify their paints ofview and fake precautions about child abuse. Our aim in this In study,the definition of 

child abuse were made and it is suggested to research and collect datas about this topic in the Word and Turkey, 

and it is signified the way of cures. As a result recently in Turkey,rising rate of theabuse can be seen in every 

socioeconomic family.Decrease and cut down the abuse,fort he rising stardart of children health and decreasing 

the probable risk factor, the studies need to be mad efor children and adults.Teacher and family should in form the 

child about this topic based an their age,need to be given education, and especially they need tolearn say “NO”.a 

Child who don’t know anything about abuse can understand a sexual touch as alovely thing and think that this is 

not a bad thing and cannot protect himself/herself.So children need to be taught differences between good bad 

touch, who are the bad and good person to protect itself. 

KEYWORDS: CHİLD ABUSE,TYPES OF ABUSE,NEGLECT 
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P-54   ÜLKEMİZDE ÖNCELİKLİ CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI (CS/ÜS) 

SORUNLARI VE EBELİK YAKLAŞIMLARI 

 
Ebru DOĞRUL1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre; üreme sağlığı ‘”üreme sistemi, işlevlerinde, sürecinde hastalık ve sakatlığın 

olmaması değil, bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel, sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır’’ şeklinde, cinsel 

sağlık; ise ‘”cinsel yaşamın bedensel ruhsal, sosyal yönden bütün olarak alınmasıyla kişilik, iletişim, sevginin 

olumlu yönde zenginleşmesi” olarak tanımlanmaktadır. Dünya’da ve ülkemizde CS/ÜS açısından öncelikli 

sorunlar günümüzde önemini korumaktadır. Ülkemizde yer alan öncelikli sorunlar anne ölümlerinin yüksek 

olması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların artıyor olması, gençlerin CS/ÜS düzeylerinin düşük olması, 

istenmeyen gebeliklerin fazla olması ve CS/ÜS açısından bölgeler arasında eşitsizliklerin olması yer almaktadır. 

Bin yıllık kalkınma hedefinde belirlenen anne ölümü oranı 2015 yılı için yüz binde 17’dir. 2013 TNSA verilerinde 

anne ölüm oranı %15,8 belirlenmiş, bu yıl için belirlenen hedef orana ulaşılmıştır. Tüm dünyada önemli bir sorun 

olan AİDS/HIV ülkemizde de önemli üreme sağlığı/cinsel sağlık sorunlarından biridir. HIV, yani insan immün 

yetmezlik virüsüne bağlı ölüm oranlarında azalma olsa da prevalansındaki artış nedeniyle küresel boyutta önemini 

korumaktadır. Diğer önemli bir sorun Human Papillova Virüsüdür (HPV). HPV, en sık cinsel yolla bulaşan 

hastalıktır ve serviks kanserlerinin çoğu (%99,7) HPV ile ilişkilidir. Seksüel temastan sonra %65 oranında 

enfeksiyon gelişir. Cinsel yönden aktif erişkinlerin %70’inden fazlası, hayatlarının bir döneminde HPV’ye maruz 

kalmakta ve bunların %70’inden fazlasının 15–24 yaş arasında olduğu bildirilmektedir. Ülkemiz açısından diğer 

bir önemli sorun kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesidir. Ülkemizde, 15-19 yaş grubundaki kadınların 

%7’si evlidir. TNSA 2013 raporuna göre adölesan annelik oranı %4,6’dır. İstenmeyen gebelik oranlarının yüksek 

olması da ülkemiz için öncelikli bir sorundur. TNSA 2013 verilerine göre; isteyerek düşük oranı %4,7 ve 

kendiliğinden düşükler %14,0 ‘tür. Ebeler, bireylere CS/ÜS eğitimlerini, kontraseptif yöntemleri ve enfeksiyon 

hastalıklarında tarama programlarını anlatarak gerekli danışmanlık hizmetlerini vermelidirler. Bireylere verilen bu 

eğitim ve danışmanlık ile oluşturulan farkındalık sayesinde üreme sağlığı sorunlarının önüne geçilmiş olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI, HPV, EBELİK 
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PRIMARY SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH (SH / RH) PROBLEMS AND 

MIDWIFERY APPROACHES IN OUR COUNTRY 

 
Ebru DOĞRUL1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selcuk Unıversıty 

According to the World Health Organization (WHO), reproductive health is defined as “not a disorder or disability 

in the reproductive system, functions, and process, but a complete state of physical, mental, and social well-being 

related them.” Sexual health, on the other hand, is “the enrichment of personality, communication, and love in a 

positive way by taking the sexual life as a whole from a physical and social aspect.” Today, the leading problems 

in our country are high maternal mortality, the growing risk of sexually transmitted infections, low SH/RH levels 

of young people, the high number of unwanted pregnancies, and inequalities between regions in terms of SH/RH. 

According to TNSA 2013 data, the maternal mortality rate was determined as 15.8%, and the target rate determined 

for this year was reached. AIDS/HIV is one of the major reproductive/sexual health problems in our country. HIV 

bound mortality rate has been falling, but it still maintains its global importance. Another important problem is the 

Human Papilloma Virus (HPV). HPV is the most common sexually transmitted disease and most cervical cancers 

are associated with HPV (99.7%). More than 70% of sexually active adults are exposed to HPV and more than 

70% of them are reported to be aged between 15 and 24. High rates of unwanted pregnancies are a major issue in 

our country. According to TNSA 2013 data, the rate of voluntary abortions is 4.7% and that of spontaneous 

abortions is 14.0%. Midwives should provide necessary counseling services to individuals on SH/RH, 

contraceptive methods, and screening programs in infectious diseases. Reproductive health problems will be 

prevented by means of the awareness created by these training and counseling services. 

KEYWORDS: SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH, HPV, MIDWIFERY 
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P-55   ÖZBEK KADININ KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

EBELİK BAKIMI VERİLMESİ: OLGU SUNUMU 

 
Selma SEN1, Hatice ÜMİT1 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 

Amaç: Göç eden kişiler kültürel farklılıklardan kaynaklanan uyum ve iletişim gibi sorunları yaşayabilmektedir. 

Bu nedenle günümüzde kültürel bakımın önemi giderek artmaktadır. Ebeler bireysel ve bütüncül bakım yaklaşımı 

için, bireylerin kültürel özelliklerini de dikkate almak durumundadırlar. Olgu sunumumuzda, daha derinlemesine 

değerlendirme yapabilmek için ebelik bakımında kültürel özelliklerin tanımlanması amaçlandı. Yöntem: Çalışma 

Manisa ilinde yaşayan Özbek bir kadın üzerinde Kasım-Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Kadın haftada 

bir kez olmak üzere araştırma süresince 2 kez ziyaret edilerek izlenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” ve “Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi” 

kullanılmıştır. Bulgular: Yedi yıl önce kan davası sebebiyle Afganistan’dan Bursa iline göç etmiştir. Orada eşiyle 

tanışan (R.B) evlenerek oturma izninin Manisa’ya çıkması sonucu Manisa’ya tekrar göç etmiştir. Anne 32 yaşında, 

ilkokul mezunu ve 3 çocuk annesidir. İslam dinini benimseyen, başörtüsü olan kadının alkol kullanmayarak ve tek 

eşli cinsel yaşamı seçerek sağlığı olumlu etkileyen dini uygulamalarının olduğu belirlendi. Sağlığı olumsuz 

etkileyen dini uygulamaları arasında ise, “ gerekli olduğu halde sağlık çalışanının karşı cinsten olması nedeniyle 

hizmeti reddetmek” olduğu öğrenildi. Ana dili Türkçe olan kadının iyi düzeyde Özbekçe orta düzeyde Arapça 

bildiğini belirtti. Aile reisinin erkek olduğu ve her kararın erkek tarafından verildiğini ifade etti. Sağlığı korumaya 

yönelik geleneksel uygulamaları arasında özellikle bitki kullanımının yaygın olduğu ancak muska kullanmadıkları 

ve anneannesinin lokman hekim olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmamızda kadın hastanın kültürel özellikleri detaylı 

tanımlanarak, hemşirelik bakımı ve danışmanlık hizmeti verirken bu faktörlerin değerlendirilmesinin gerekli 

olduğu saptandı. 
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MİDWİFERY CARE PROVİDED TO UZBEK WOMEN ACCORDİNG TO CULTURAL 

CHARACTERİSTİCS: CASE REPORT 

 
Selma SEN1, Hatice ÜMİT1 

 
1Manisa Celal Bayar University  

Objectives: This study was conducted to understand provision of midwifery care by assessing a Uzbek women’s 

cultural characteristics. Method: The study was carried out with a Uzbek women in Manisa province between 

November and December 2018. The women was monitored with home visits once a week and for a total of two 

times during the study. The data were collected by a “Data Collection Form” prepared by the researchers and 

consulting the “Guide for Identifying Cultural Characteristics in Nursing Care”. Results: She migrated to Bursa 

from Afghanistan seven years ago because of blood feud. She met her husband (R.B.) and married there. After 

they were granted permission to reside in Manisa, they moved to that city. The mother is at the age of 32, primary 

school graduate and has 3 kids. It is determined that she believes in Islam, covers her head, doesn’t use alcohol, 

prefers monogamist sexual life, which are all based on religious beliefs that have positive impact on health. In 

terms of the religious practices that affect health negatively, it is learnt that she believes in the idea that “she must 

refuse to take medical assistance if health worker is male”. Her native language is Turkish; she can speak Uzbek 

fluently while she can speak Arabic at mid-level. She stated that male individual is the leader of the family and 

every decision is made by him. In terms of the traditional practices, it is learnt that the use of plants is very common, 

but they don’t use amulet and her grandmother is healer. Conclusion: Cultural aspects of the female patient in our 

study are defined in details and it is determined that these factors should be taken into consideration while giving 

midwife care and counseling service. 

KEYWORDS: MİGRATİON, UZBEK WOMEN, CULTURAL EVALUATİON, MİDWİFERY CARE 
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P-56    KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNDE EBENİN ROLÜ 

 
Emine Nur DAĞ1, Betül UZUN2 
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Gebelik sürecinde çiftlerin karar verilmesi gereken en önemli konu doğumun nasıl olacağıdır. Yaşamımız da özel 

bir yeri olan ve çiftlere farklı duygular yaşatan doğum eylemi normal fizyolojik bir olaydır. Kadınların doğum 

şekli tercihleri günümüzde en çok tartışılan konulardan biridir. Kadınların normal vajinal doğum konusunda 

bilinçlendirilmesinde ve cesaretlendirilmesinde ebeler önemli bir yere sahiptir. Bu derleme, kadınların doğum şekli 

tercihlerinde ebenin rollerinin belirlenmesi amacıyla yazılmıştır. Dünyada ve ülkemizde en sık yapılan cerrahi 

operasyonlardan biri olan sezaryen, doğumda riskli durumlarla karşılaşıldığında yapılan bir girişimdir. Fakat 

günümüzde sezaryene bakış açısı değişmiş ve normal vajinal doğuma bir alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. 

Çiftler doğum şekline karar verirken birçok faktörden etkilenmektedir. Çiftlerin kaliteli ve nitelikli bir antenatal 

bakım alamaması kadınların sezaryen ile doğum yapmak istemelerine sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne 

geçebilmek için ebelerin, kadın ve eşine normal vajinal doğum hakkında kaliteli ve nitelikli danışmanlık hizmeti 

sunması önem arz etmektedir. Literatür incelendiğinde kadınların normal vajinal doğuma ilişkin yeterli ve doğru 

bilgiye sahip olmadıkları ve sezaryeni tercih ettikleri görülmüştür. Birinci basamakta özel bir yere sahip olan 

ebeler, nitelikli ve kaliteli bir antenatal bakım ile çiftleri doğuma hazırlamakta önemli rol oynar. Sonuç olarak 

yürüttükleri danışmanlık hizmetleri ile ebelerin, çiftlerin doğum şekli tercihlerini etkiledikleri söylenebilir. 
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BİRTH PREGNANCY PREFERENCES THE ROLE OF MİDWİFE 
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The most important issue for couples to decide during pregnancy is how birth is given.The birth action, which has 

a special place in our lives, and which gives couples different feelings, is a normal physiological event. is one of 

the most debated issues. Midwives have an important place in raising women's awareness of normal vaginal 

delivery. This review was written to determine the role of the midwife in the preferences of the women's way of 

birth. Caesarean section, which is one of the most common surgical operations in the world and in our country, is 

an attempt at risky situations at birth. However, the perspective of caesarean section has changed today and has 

started to be seen as an alternative to normal vaginal delivery. Couples are influenced by many factors in deciding 

the way of birth. The fact that couples cannot receive quality and qualified antenatal care may cause women to 

want to give birth by caesarean section. In order to prevent this situation, it is important for midwives, women and 

spouse to provide quality and qualified counseling about normal vaginal delivery. When the literature is examined, 

it is seen that women do not have sufficient and accurate information about normal vaginal delivery and prefer 

cesarean. Midwives who have a special place in primary care play an important role in preparing the pairs with 

delivery by qualified and qualified antenatal care. As a result, it can be said that midwives influence the preferences 

of the couples' way of delivery. 

KEYWORDS: NORMAL DELİVERY, CAESAREAN, PREFERENCE. 
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P-57   İKTİYOZİSLİ YENİDOĞAN VE EBELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU 

 
Hilal ÖZBEK1, Demet ÇAKIR2, Vasviye EROĞLU3, Özlem AKGÜN4 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Amasya Üniversitesi, 3 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4Yozgat Bozok 

Üniversitesi 

İktiyozis, vücudumuzda koruyucu bariyer oluşturan derinin yaygın kabuklanmasıyla karekterize bir grup kalıtsal 

keratinizasyon bozukluğudur. 24 yaşında annenin ikinci invitrofertilizasyon sonucu gerçekleşen gebeliğinin 40. 

haftasında 3070 g ağırlığında, vajinal yolla doğan erkek bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine iktiyozis tanısı 

ile yatırılmıştır. Öyküsünde 2. dereceden akraba evliliği olduğu, düzenli doktor kontrollerinde anormal 

ultrasonografi sonucu bulunmadığı öğrenilmiştir. Yenidoğanın fizik muayenesinde; kulak kepçelerinde asimetri, 

gözkapakları dışa dönük ve kapalı, ekstremitelerde ödem, deri yüzeyinde de yer yer kalınlaşmış deri tabakları 

mevcut olup, reflekslerinin normal olduğu tespit edilmiştir. Rutin hekim tedavileri yapılan yenidoğana, ebelik 

bakımı kapsamında küvöziçi %80 nem, düzenli olarak 3 saatte bir likit vazelinle cilt bakımı, ağız bakım solüsyonu 

ile ağız bakımı, tedavi prosedüründe yer alan kremler uygulanmıştır. Yenidoğanın solunumu 60-64/dk arasındadır 

ve diğer vital bulgularında anormallik tespit edilmemiştir. İlk gün kan gazı sonuçlarına göre Bubble CPAP’la 

desteklenmiş, oral alımı kapatılmış, göbek kateteri açılarak intravenöz sıvı ile beslenmesi desteklenmiştir. Ebelik 

bakımı kapsamında 2. Gün Bubble CPAP’tan ayrılan yenidoğanın oral beslemesi ve göz bakımı için tedavi 

prosedürü uygulanmaya başlanmış, bakım ve tedavileri aynı şekilde devam ettirilmiştir. 5. günde yenidoğanın 

cildinde saçlı deri, alın bölgesi, sırt ve göbek bölgesinin bir kısmında kalın deri gözlenmiş, ayak-el bileklerinde ve 

göbek bölgesinde yaralar oluştuğu gözlenmiştir. Yara bakımına kremlerle devam edilmiştir. 12. günde ebelik 

bakımları devam ederken, küvöz nem oranı %60’a düşürülmüştür. Yenidoğanın genel görünümü düzelmiş kalın 

deri minimal düzeyde görülmeye başlamıştır. Bu makale, nadir görülen ve yoğun bakım gerektiren bir olgu olması 

nedeniyle ebelikte yenidoğan bakımlarına yol gösterici olması amaçlanmıştır. Bakım sürecinde yaşanabilecek 

sorunların giderilmesi ve iyilik halinin en üst düzeye getirilerek yaşam kalitelerinin artırılması için en iyi ebelik 

bakımı sağlanmalıdır. 
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ICHTHYOTIC NEWBORN AND MIDFERY CARE: CASE REPORT 

 
Hilal ÖZBEK1, Demet ÇAKIR2, Vasviye EROĞLU3, Özlem AKGÜN4 

 
1Cumhuriyet University, 2Amasya University, 3Tokat Gaziosmanpaşa University, 4Yozgat Bozok University 

Ichthyosis is a group of hereditary keratinization disorders characterized by the widespread crusting of the 

skin,which forms a protective barrier in our body.A male baby weighing 3070gram who was born at the 40th week 

of pregnancy resulted from second in-vitro fertilization of a mother of 24 yerars old was hospitalized in the neonatal 

intensive care unit with the diagnosis of ichthyosis.In her medical history,it was learned that she had a second 

degree consanguineous marriage,there were no abnormal ultrasonography results in regular doctor controls.In the 

physical examination of the newborn;asymmetry in the auricle,eyelid outward,closed,edema in the 

extremities,thickened leather plates on the surface of the skin,reflexes have been found to be normal.The newborn 

who underwent routine physician treatment,within the scope of midwifery care,applied 80%moisture in the 

uterus,skin care with liquid vaseline every 3 hours,oral care with solution,creams included in the treatment 

procedure.On the first day,according to the results of blood gas,supplemented with BubbleCPAP,the oral intake 

was turned off,the navel catheter was opened,fed with intravenous fluid.In the scope of midwifery care,the 

treatment procedure for oral feeding,eye care of the newborn separated from second day of 2BubbleCPAP was 

started,his care,treatments were continued in the same way.At 5thday,on the skin of the newborn scalp was 

seen,thick skin was observed on forehead,back and belly part,wounds on the toes,wrists and belly area were 

observed.Wound care was continued with creams.On the 12th day midwifery care was continued,the incubation 

humidity was reduced to 60%.The general appearance of the newborn has been improved,the thicker skin has 

started to be seen at minimal level.This article is intended to be a guide for neonatal care in midwifery because it 

is a rare case requiring intensive care.The best midwifery care should be provided to eliminate the problems that 

may occur during the maintenance process,to improve the quality of life by maximizing the well-being. 
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P-58   EBE VE HEMŞİRE ÖĞRENCİLERE YENİDOĞAN AĞRISI VE YÖNETİMİ 

KONUSUNDA VERİLEN VİDEOLU EĞİTİMİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ 
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Amaç:Bu araştırma, öğrenci ebe ve hemşirelerin yenidoğanın ağrı ve yönetimine ait verilen video destekli eğitimin 

bilgi ve tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem :Bu araştırma Ebelik ve 

Hemşirelik Bölümü öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 182 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri 

öğrencilerin sosyodemografik bazı özellikleri ile yenidoğanda herhangi bir ağrılı işlemi gözleme ve uygulama 

durumuna ait bilgilerin yanında, araştırmacı tarafından oluşturulan, yenidoğanın ağrı özelliği, belirtileri, kullanılan 

ölçekler ve yönetimine ait ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılarak toplanmıştır. Eğitim öncesinde doldurulan 

anket formu, verilen video destekli eğitimin ardından tekrarlatılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, 

ortalama, ortanca ve Ki- kare ve McNemar Test testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 

%74.7’si yenidoğana herhangi bir ağrılı girişimi gözlediği ve %23.1’inin yenidoğana daha önce ağrılı bir girişimde 

bulunduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yenidoğanın ağrı özelliği, davranışsal ve fizyolojik göstergeleri, yenidoğanın 

ağrı değerlendirmesinde kullanılan ölçekleri ve ağrı tedavisinde kullanılan non farmakolojik ve farmakolojik 

tedavisine ait özellikleri bilme durumunun eğitim öncesine göre eğitim sonrası arttığı görülmüştür. (p<0.05). 

Sonuç: Bu araştırmanın verileri doğrultusunda öğrencilerin eğitim öncesine göre eğitim sonrası yenidoğanın ağrı 

özelliği, davranışsal ve fizyolojik göstergeleri, yenidoğanın ağrı değerlendirmesinde kullanılan ölçekleri ve ağrı 

tedavisinde kullanılan non farmakolojik ve farmakolojik tedavisine ait özellikleri bilme durumunun arttığı 

görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN AĞRISI, EBE VE HEMŞİRE ÖĞRENCİLER, AĞRI EĞİTİMİ 
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THE EFFECT OF VİDEO ASSİSTED TRAİNİNG GİVEN TO MİDWİFERY AND NURSİNG 

STUDENTS ABOUT PAİN AND İTS MANAGEMENT İN NEWBORNS ON STUDENTS’ 

LEVEL OF KNOWLEDGE 

 
Esra BÜYÜK1, Senahan ÇOBAN1, Gamze Nur SARI1 

 
1Ondokuz Mayis University 

Aim: This descriptive study was conducted to find out the effect of video assisted training given to midwifery and 

nursing student about pain and its management in newborns on the knowledge level of students. Method: This 

study was conducted with 182 students from the departments of midwifery and nursing who agreed to participate 

in the study. In addition to students’ sociodemographic data and information about the state of observing and 

applying a painful procedure on newborns, the data were collected through a questionnaire form prepared by the 

researcher which included pain characteristics, symptoms of the newborn, scales and management. The 

questionnaire form filled in before the training was repeated following the video-assisted training given. 

Frequency, mean and standard deviation, Chi-square and McNemar tests were used in the assessment of data. 

Results: It was found that 74.7% of the students who participated in the study observed a painful intervention to 

newborn and 23.1% performed a painful intervention on newborn. It was found that students’ post-training states 

of knowing about newborns’ pain characteristics, behavioural and physiological symptoms, scales used in the 

assessment of pain in newborns and characteristics about non-pharmacological and pharmacological treatments 

used in pain treatment increased when compared with pre-training (p<0.05). Conclusion: In line with the data 

obtained from the study, it was found that students’ states of knowing about newborns’ pain characteristics, 

behavioural and physiological symptoms, scales used in the assessment of pain in newborns and characteristics 

about non-pharmacological and pharmacological treatments used in pain treatment increased after the training 

given when compared with before training. 

KEYWORDS: NEWBORN’S PAİN, MİDWİFERY AND NURSİNG STUDENTS, PAİN EDUCATİON 
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P-59    TERM YENİDOĞANLARDA TOPUK KANI ALMA İŞLEMİNDE KULLANILAN 

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARININ AĞRI ÜZERİNE 

ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK İNCELEME 

 
Zeynep Dilara BOZAN1, Tuba KOÇ ÖZKAN1 

 
1Adıyaman Üniversitesi  

Term Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma İşleminde Kullanılan Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım 

Uygulamalarının Ağrı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik İnceleme Giriş ve Amaç: Yenidoğanlar doğumdan itibaren 

pek çok ağrılı girişime maruz kalmaktadır. Topuk kanı alma işlemi de bu ağrılı girişimler arasındadır. Topuk kanı 

alma işlemi sırasında hissedilen ağrıyı azaltmada tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarından 

yararlanılmaktadır. Bu araştırma, yenidoğanlarda topuk kanı işleminde tamamlayıcı ve destekleyici bakım 

uygulamalarının ağrı üzerine etkisinin belirlendiği çalışmaların sistematik biçimde incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Yenidoğanlarda topuk kanı alma işleminde tamamlayıcı ve destekleyici bakım 

uygulamalarının ağrı üzerine etkisi konusunda 2009-2019 yılları arasında yayımlanmış olan çalışmalar incelemeye 

dahil edilmiştir. Pubmed, EBSCOhost, Science Direct, Ovid, Google Scholar veri tabanlarından “newborn”,”heel 

lance”,“pain management”, “complementary and alternative medicine”, “breastfeeding”, “kangaroo care”, “skin 

to skin contact”, “sucrose”, “acupressure”, “massage”, “aromatherapy”, “therapeutic touch”, “yenidoğan”, “topuk 

kanı”, “ağrı yönetimi”, “tamamlayıcı ve alternatif tıp”, “emzirme”, “kanguru bakımı”, “ten tene temas”, “sukroz”, 

“akupresür”, “masaj”, “aromaterapi”, “teröpatik dokunma” anahtar kelimeleri kullanılarak taramalar yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmalardan dahil olma kriterlerine uyan 16 çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. İnceleme 

kapsamına alınan tüm makaleler yazar-yıl, örneklem, yöntem ve önemli bulgular başlıkları altında incelenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçları, yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında non-farmakolojik 

yöntemlerden sukroz solüsyonu, emzik, güvenli sarmalama, ten tene temas, mekanik vibrasyon, soğuk uygulama, 

teröpatik dokunma, masaj, dik pozisyonda tutarak topuk kanı alma, ayağı ısıtma, anne sütü kullanımının ağrı 

üzerine olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir. Topuk kanı alma işlemi gibi ağrılı uygulamalarda da bu 

yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Anahtar sözcükler: topuk kanı, yenidoğan, ağrı, tamamlayıcı ve 

destekleyici bakım uygulamaları 

ANAHTAR KELİMELER: TOPUK KANI, YENİDOĞAN, AĞRI, TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ 

BAKIM UYGULAMALARI 
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THE EFFECT OF COMPLEMENTARY AND SUPPORTING CARE PRACTICES ON PAIN 

İN TERM NEWBORNS: A SYSTEMATIC EXAMINATION 

 
Zeynep Dilara BOZAN1, Tuba KOÇ ÖZKAN1 

 
1Adıyaman Unıversıty  

The Effect of Complementary and Supporting Care Practices on Pain in Term Newborns: A Systematic 

Examination Background and Aim: Newborns are exposed to many painful interventions since birth. Heel blood 

removal is also among these painful interventions. complementary and supporting care practices are used to reduce 

the pain felt during the heel removal process. This study was carried out to systematically examine the effects of 

complementary and supporting care practices on pain in newborns. Methods: The studies published between 2009-

2019 on the effects of complementary and supporting care practices on pain in newborns were included in the 

study. Pubmed, EBSCOhost, Science Direct, Ovid, Google Scholar databases ing newborn ”,” heel lance “,” pain 

management management, “newborn”,”heel lance”,“pain management”, “complementary and alternative 

medicine”, “breastfeeding”, “kangaroo care”, “skin to skin contact”, “sucrose”, “acupressure”, “massage”, 

“aromatherapy”, “therapeutic touch” were used to screen. Results: 16 studies were included in the study. All 

articles included in the study were reviewed under the headings of author-year, sample, method and important 

findings. Results and Recommendations: The results of the study include the use of complementary and supporting 

care practices such as sucrose, non-nutritive sucking, swaddling, skin to skin contact, mechanical vibration, 

cooling effect, therapeutic touch, massage, holding heel blood in upright position, heel warming showed that the 

use of breast milk had a positive effect on pain. Studies on the effectiveness of these methods should be done in 

other painful procedures. Key words: heel lance, newborn, pain, complementary and supportive care practices 

KEYWORDS: HEEL LANCE, NEWBORN, PAIN, COMPLEMENTARY AND SUPPORTIVE CARE 

PRACTICES 
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P-60    LOTUS DOĞUM: FETÜSÜN AYRILMAZ PARÇASIYLA YAŞAMI 

 
Hilal ÖZBEK1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Günümüzde doğumun üçüncü evresinden itibaren göbeğin geç klemplenmesi konusundaki tartışmalar devam 

etmektedir. Birçok makalede bebeklerde erken müdahaleye ihtiyaç duyulmadıkça kordonun geç klemplenmesi 

önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tüm doğumlarda geç kordon klemplemesini doğumdan 1 ila 3 dakika sonra 

yapılmasını önermektedir. Lotus doğum da bu uygulamaya alternatif olabilecek bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Lotus doğum, göbek kordonunun doğal olarak ayrılması gerçekleşene kadar kesilmeden bırakılması 

işlemidir. İsmini Clair Lotus Day’den almıştır. Clair Lotus Day kendi gebeliğinde göbek kordonunun rutin 

kesimini sorgulamaya başlamıştır. Kendi doğumunu hastanede bu yöntemle gerçekleştirmiş ve doğumdan sonra 

bebeğinin göbek kordonu kesilmemiş olarak eve götürmüştür. Primatolog Jane Goodall'ın deneyimlerinden 

yararlanarak şempanzelerin doğumunu örnek almış ve bu yöntemi uygulamıştır. Lotus doğumda plasentanın 

bebekten doğal olarak ayrılıncaya (doğumdan 3 ila 10 gün sonrası) kadar bebeğe bağlı kalması sağlanır. Plasenta 

genellikle yenidoğana yakın tutulur ve göbek kordonu ile plasentanın doğal olarak hava alması ve kuruması 

sağlanır. Plasenta genellikle sarılarak korunur. Lotus Doğum doğal doğumun bir uzantısı olarak sayılmakta ve 

bebeğin ilk beslenme kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu yöntem kord kesildikten sonraki süreçte oluşabilecek 

enfeksiyonları önleyebilir, anne bebek bağlanmasını olumlu etkileyebilir, bebekte güven duygusunu gelişmesine, 

annede de postpartum sorunların daha az yaşanmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda Lotus doğumla ilgili 

araştırmaların artırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu derleme yazısı doğal doğumun desteklendiği 

günümüzde doğal doğumun bir uzantısı olarak düşünülen lotus doğuma dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ALTERNATİF YÖNTEM, DOĞAL DOĞUM, LOTUS DOĞUM, GÖBEK 

KORDONU 
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LOTUS BIRTH: LIFE OF THE FETUS WITH THE INSEPERABLE PART OF IT 

 
Hilal ÖZBEK1 

 
1Cumhuriyet University 

Nowadays, debates on the late clamping of the belly from the third stage of labor are continuing. In many articles, 

late clamping of the cord is recommended unless there is a need for early intervention in infants. World Health 

Organization recommends late cord clamping at all births 1to3 minutes after delivery. Lotus birth appears to be as 

an alternative application at this point. Lotus birth is the process of leaving the umbilical cord uncut until the 

natural separation occurs. It got its name from Clair Lotus Day. Clair Lotus Day began to question the routine part 

of the umbilical cord in her own pregnancy. She performed his own birth in the hospital with this method and after 

birth took her baby home with cord uncut. Taking advantage of the experiences of the Primatologist Jane Goodall, 

she took the example of the birth of chimps and applied this method. In lotus delivery, the placenta is supplied to 

be left attached to the baby until it is naturally separated from the baby (3to10 days after birth). The placenta is 

usually kept close to the newborn, and the cord and the placenta are naturally aired and dried. The Placenta is 

usually protected by wrapping. Lotus Birth is considered as an extension of natural birth and is considered to be 

the first feeding source of the baby. This method can prevent infections that may occur in the process after the 

cord is cut, affect the mother and baby's binding positively, can contribute the baby’s feeling of trust and the less 

frequent postpartum problems for mothers. In this context, research on lotus birth needs to be increased. This 

review is written to draw attention to the lotus birth which is considered as an extension of natural birth in the day 

when natural birth is supported. 

KEYWORDS: ALTERNATİVE METHOD, NATURAL BİRTH, LOTUS BİRTH, UMBİLİCAL CORD 
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P-61   TÜRKİYE’DE GEBELİKLE İLGİLİ WEB SİTELERİNİN DURUMU: SİTELERİN 

SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ 

 
Deniz BATMAN1, Sare Hacer VAR2 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışma Türkiye’deki gebelik hakkında bilgi veren web sitelerini; sağlık web sitelerinin taşıması gereken 

kriterler ve kim ya da kimler tarafından yönetildiği, hangi konularda bilgi içerdiği, geri bildirim alınma durumu, 

bilgilerin anlaşılırlığı, bilimsel kaynaktan yararlanılma durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 

Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Kasım 2018 ve Şubat 2019 tarihleri arasında, Google arama motoruna “gebelik 

bilgi” ve “hamilelik bilgi” anahtar kelimeleri yazılarak iki farklı arama yöntemiyle ulaşılan toplam 290 web sayfası 

dahil edilme kriterlerine göre incelenip toplam 42 web sitesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından ilgili 

literatür ışığında 27 sorudan oluşan veri formu hazırlanmış ve veriler bu form ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin 

değerlendirilmesinde sayı ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamına dâhil edilen web 

sitelerinin çoğunun gebelikte günlük yaşam (%90,5), beslenme (%88), egzersiz (%69), doğum yöntemleri (69), 

intrapartum süreç (%50), anne sütü ve emzirme (%78,6) konularını içerdiği, büyük çoğunluğunda reklam içerdiği 

(%61,9) ve gizlilik ve etik konuların (%72,3) belirtilmediği saptanmıştır. Sitelerin çoğunun kim tarafından 

kurulduğu ve yönetildiğinin belirsiz olduğu (%59,5), %14,2’sinin sağlık alanında yetkin olmayan kişi tarafından, 

%16,6’sının hekim tarafından yönetildiği belirlenmiştir. Bu sitelerin çoğuna erişim için üyelik istenmediği 

(%97,6), geri bildirim alınmadığı (%90,4), içerikte tıbbi terim kullanıldığı (%80,9) ve herhangi bir kaynak 

gösterilmediği (%95,2) belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma Türkiye’deki gebelik hakkında bilgi veren web 

sitelerinin daha çok gebelikte günlük yaşam konusunda bilgi verdiği, çoğunun kim tarafından yönetildiğinin 

bilinmediği, sağlık çalışanı olarak sadece hekim tarafından yönetildiği, siteden yararlananlardan geri dönüt 

alınmadığı, içerikte tıbbi terim kullanıldığı, bilgilerin bilimsel kaynağa dayandırılmadığı ve web sitelerinin sağlık 

eğitiminde kullanılması için gerekli kriterleri taşımadığı görülmektedir. Bu sonuçlara dayalı olarak, web sitelerinin 

çoğunun içeriğinin güvenli olmadığı söylenebilir. Siteleri yönetenler arasında ebelerin olmaması, bu alanda 

ebelerin kurduğu ve yönettiği web sitelerinin artırılması ve sağlık eğitiminde kullanılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: WEB SİTESİ, GEBELİK, WEB EĞİTİMİ, EBELİK. 
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STATUS OF PREGNANCY-RELATED WEB SİTES İN TURKEY: SYSTEMATİC 

INVESTİGATİON OF THE SİTE 

 
Deniz BATMAN1, Sare Hacer VAR2 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Unıversıty  

Objective: This study gives information websites about pregnancy in Turkey, health websites and criteria should 

bear who either are governed and by whom, which contained information on the issues, feedback received status 

information of the intelligibility was conducted to examine the utilization status of scientific resources. Results: 

Most of the websites included in the study included daily life in pregnancy (90.5%), nutrition (88%), exercise 

(69%), delivery methods (69), intrapartum process (50%), breast milk and breastfeeding (78,6%), advertising 

(61,9%) and confidentiality and ethical issues (72,3%). It was determined that most of the sites were established 

and managed by whom (59.5%) were uncertain, 14.2% were not competent in health and 16.6% were administered 

by physician. It was determined that membership was not requested (97.6%), no feedback (90.4%) was used for 

access to most of these sites, medical term was used in the content (80.9%) and no source was shown (95.2%). 

Conclusion: In this study provide information about daily life in more pregnancies of websites providing 

information about pregnancy in Turkey, where many of them know that governed and by whom, as health workers, 

which only managed by physicians, which received feedback back to those who benefit from the site, the medical 

term is used in the content, information, scientific resources It is seen that it is not based and does not meet the 

criteria for the use of websites in health education. Based on these results, it can be said that the content of most 

of the websites is not secure. It can be suggested that there are no midwives among the people who manage the 

sites, the websites that the midwives establish and manage in this area can be increased and used in health 

education. 

KEYWORDS: WEB SİTE, PREGNANCY, WEB EDUCATİON, MİDWİFERY 
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P-62   GEBELİK VE DOĞUMDA DOĞUM TOPU KULLANIMI 

 
Ayşe METE1, Fatma Deniz SAYINER2 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Doğum, bir kadının hayatındaki unutulmaz anlardan biridir. Bununla birlikte, doğal bir süreç olan 

doğum eyleminde gereksiz tıbbi müdahaleler ve doğum ağrılı kadınların endişeleri bu anı kâbusa çevirebilir. Bu 

sebeple Türkiye’de kadınların sezaryen tercihi çok yüksektir. Doğum ağrısı ile başa çıkmanın ve yüksek sezaryen 

oranlarını azaltmanın yeni yöntemlerinden biri doğum topuyla egzersiz yapmaktır. Bu çalışma, Türkiye’de henüz 

yaygın olarak kullanılmayan doğum topu hakkında sağlık profesyonellerini bilgilendirmek ve gebelik ve doğum 

sürecinde top kullanımının etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu derleme, güncel literatür 

incelenerek hazırlandı. Bulgular: İsviçre topu, Petzi topu ve yer fıstığı topu olarak bilinen top, 1963 yılında 

geliştirildi ve nörogelişimsel terapinin fiziksel uygulamalarında kullanıldı. 1980'lerde ve sonrasında, Perez ve 

Simkin, profesyonel doğum asistanlarına, ebelere, hemşirelere ve öğrencilere doğum aracı olarak doğum topu 

tanıttı. Perez (2001), doğum topunun gebelik ve doğum sırasında kullanılmasının fiziksel yararları olduğunu 

belirtmiştir (Makvandi ve diğerleri, 2015; Gau ve diğerleri, 2011). Yerfıstığına benzeyen şekli, normal toplara 

göre doğum yapacak kadının bacaklarının arasına daha kolay yerleştirilme avantajına sahiptir. Çalışmalar, doğum 

topuyla egzersiz yapmanın doğum ağrısını hafiflettiğini göstermektedir (Leung ve diğerleri, 2013; Gau ve 

diğerleri, 2011; Taavoni ve diğerleri, 2018). Doğum topunun kullanılması, doğum eyleminin birinci ve ikinci 

evresinin süresini, müdahale sayısını azaltır ve anne ve fetus/yenidoğan üzerinde zararlı bir etkiye sahip değildir 

(Tussey ve diğerleri, 2015). Sonuç ve Öneriler: Doğum topu kullanımının yaygınlaştırılmasıyla gebelik döneminde 

pelvik tabanının genişletileceği, doğumda ağrının azalacağı ve anne memnuniyetinin artacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM TOPU, GEBELİK, EBELİK 

 
  



134 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 
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Introduction and Objective: Birth is one of the unforgettable moments in the life of a woman. However, 

unnecessary medical interventions in labor which is a natural process and the concerns of women of birth pain 

may turn this moment to a nightmare. For this reason, women's preference to have caesarean in Turkey is very 

high. One of the new methods to cope with birth pain and to reduce the high rates of cesareans is to do exercise 

with the birth ball. This study was conducted to examine its effects the use of the birth ball not yet widely used in 

Turkey during pregnancy and birth and inform health professionals about it. Method: This review was prepared 

by examining the current literature.Results: The ball, known as the Swiss ball, Petzi ball and peanutball, was 

developed in 1963 and used in the physical applications of neurodevelopmental therapy. In 1980s and onwards, 

Perez and Simkin introduced birth ball as the tool of birthing to professional birth assistants, midwives, nurses, 

and students. Perez (2001) stated that the use of the birth ball during pregnancy and delivery has physical benefits 

(Makvandi et.al, 2015;Gau et.al, 2011). Its peanut-like shape has the advantage of being placed more easily 

between the legs of the woman who would give birth compared to normal balls. Studies show that exercising with 

the birth ball relieves the labor pain (Leung et.al., 2013;Gau et.al, 2011; Taavoni and et.al. 2018). Use of birth ball 

reduces the duration of the first and second stages of labor, the number of interventions, and does not have a 

harmful effect on mother and fetus/newborn (Tussey et.al., 2015).Conclusions and Recommendations: It is thought 

that, with the generalisation of the use of birth ball, pelvic floor during pregnancy is to enlarge, the pain to lessen 

and maternal satisfaction to increase. 
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P-63   LAMAZE METODUYLA DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNDE EBENİN ROLÜ 

 
Tuğba ÖZKAN1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Psikoprofilaksi olarak da bilinen bu metot en yaygın bilinen doğuma hazırlık metodudur. Lamezenin temel amacı 

normal doğuma teşvik etmek, gebeye destek ve koruma sağlamak, ağrı kontrolünü sağlamaktır. Lamaze Metodu, 

doğum eğitimi, gevşeme ve solunum tekniklerinden oluşur. Lamaze International “her gebenin güvenli şekilde 

doğum yapmasını; rahatını sağlayacak yöntemleri seçme konusunda özgür olmasını; hem ailesi hem de kendisine 

ve doğumu yapabilme yeteneğine güvenen sağlık profesyoneli tarafından desteklenmesi” gerekliliğine inanır. 

Annenin ağrı ve konforunu yakından izleyen gebeye en yakın iletişimi kuran ve tüm süreci gebeyle beraber 

geçirecek olan ebelere bu alanda fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Ebenin doğum eğitimi, gevşeme, solunum 

tekniklerini gebeye öğretmesi, gebenin anksiyetisini, korkusunu, ağrısının azaltılmasında oldukça etkilidir. 

Gebeye verilen lameze yöntemine yönelik destekleyici bakım doğum, anne ve bebek sonuçlarını olumlu 

etkilemekte ve doğuma yapılan müdahaleleri azaltarak, gebenin doğum eyleminde kendi gücünü kullanmasını, 

kadının sürece uyumunu ve yenidoğan ile iletişimini kolaylaştırmaktadır. Ağrıyı hafifletmede daha az 

farmakolojik yöntem kullanma, kadının bilgisini artırma, psikolojik stresi azaltma ve doğum eylemine ilişkin 

deneyimden memnuniyeti artırma gibi faydaları vardır. Ebeler lameze yöntemini dikkate alarak kadınların rahat 

ve sağlıklı doğum yapmalarını kadının doğum eylemine yönelik beklentilerinin karşılanmasında doğuma hazırlık 

eğitim metodlarından lameze felsefesinide kullanmalarını önermekteyiz. 
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THE ROLE OF THE MİDWİFE İN PREPARATİON FOR BİRTH USİNG THE LAMAZE 

TECHNİQUE 

 
Tuğba ÖZKAN1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selcuk University 

This method is also known as psychoprophylaxis and is the most common birth preparation method known. The 

main purpose of the Lamaze technique is to promote normal birth, to provide support and protection to the 

expectant women, and to maintain pain control. The Lamaze technique consists of childbirth education, and 

relaxation and breathing techniques. Lamaze International believes that every pregnant woman should feel safe 

during childbirth, they should be free to choose the method that will provide comfort, and the pregnant woman 

and her family should be supported by a health professional who is confident in his ability in assisting her during 

birth. Midwives are closely needed in this area because they are the ones who closely monitor the pain and comfort 

of the mother, establish the closest communication spending the entire process with them. As part of the childbirth 

education provided by the midwife, relaxation and breathing techniques taught to the pregnant woman reduce her 

anxiety, fear, and pain. Supportive care provided as part of the Lamaze technique given to the pregnant woman 

positively affects the birth, mother, and baby results, and reduces the need for unnecessary intervention to the birth. 

In this way, it encourages the pregnant woman to use her own power in labor, help her adapt to the process easily, 

and facilitates her communication with the newborn. The Lamaze Technique has the benefit of using less 

pharmacological methods to alleviate pain, increasing women's knowledge, reducing psychological stress, and 

increasing satisfaction regarding the process of childbirth. Midwives can help women to have a comfortable and 

healthy birth by taking the Lamaze technique into consideration. Therefore, in order to meet the expectations of 

women about childbirth, we suggest that the Lamaze philosophy should be incorporated in birth preparation. 

KEYWORDS: LAMAZE TECHNİQUE, CHİLDBİRTH EDUCATİON, ROLES OF MİDWİVES 
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P-64   EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LOTUS DOĞUM HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ 

 
Ayten DİNÇ1, Remziye GÜLTEPE1, Saliha TİRYAKİ1, Özge ARSLAN1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin lotus doğum hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu çalışmanın evrenini Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 

ebelik bölümünde okuyan 305, örneklemini ise 205 (evrenin %67) öğrenci oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin 

tanıtıcı özelliklerini ve lotus doğum hakkındaki düşüncelerini içeren anket formu ile 24-28 Aralık 2018 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Çalışma yapılmadan önce kurum izni alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare 

testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %48.8’i 1. ve 2. sınıf, %51.2’si 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin %42.4’ünün lotus doğum ile ilgili bilgilerinin olduğu ve daha önce 

bilgisi olanların %86.2’sinin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri olduğu belirlenmiştir. Lotus doğum ile ilgili bilgiyi %29.3’ü 

internetten, %27.8’i okuldan, %5.4’ü ise sağlık çalışanlarından almışlardır. Öğrencilerin %91.7’sinin lotus doğum 

ile ilgili daha ayrıntılı eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. “Sizce Türkiye’de lotus doğum uygulanmış mıdır?” 

sorusuna öğrencilerin %52.7’si “evet” cevabını vermiştir. Lotus doğum için gerekli şartların neler olduğu 

sorusuna, %81’i sağlık personelinin yeterli bilgi düzeyi ve eğitimi olması gerektiğini, %68.8’i doğumhanelerin 

uygun şartlarda olması gerektiğini, %68.3’ ü kişinin isteğinin önemli olduğunu bildirmiştir. Öğrencilere “Siz lotus 

doğumu düşünür müsünüz?” diye sorulduğunda sadece %27.3’ü “evet” cevabını vermiştir. Doğum dersini alan 

öğrencilerin (3 ve 4. Sınıf), lotus doğumla ilgili eğitim almak istedikleri ve lotus doğum yapmayı düşündükleri 

saptandı (p=0,000). Öğrencilerin lotus doğum hakkındaki olumlu görüşleri incelendiğinde; doğal doğumun bir 

parçası olduğu (%82.9), bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği (%78), yenidoğan anemisini önlediği (%73.7) 

düşünülmektedir. Öğrencilerin olumsuz görüşleri incelendiğinde ise, plasentanın kötü kokması (%86.3), 

enfeksiyon riski (%84.4), bebeğe banyo yaptırmanın güçlüğü (%79.5) ve bebeği kucaklamanın zor olması (%76.1) 

olarak bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Ebelik öğrencilerinin lotus doğumu isteme oranlarının oldukça düşük 

olduğu saptanmıştır. 
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OPİNİONS OF MİDWİFERY STUDENTS ABOUT LOTUS BİRTH. 

 
Ayten DİNÇ1, Remziye GÜLTEPE1, Saliha TİRYAKİ1, Özge ARSLAN1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart University  

Objective: This study was conducted to determine the opinions of midwifery students about lotus birth. Method: 

305 students studying at the Çanakkale School of Health, Department of Midwifery formed, while 205 students 

(67%) formed sample. Outcomes were collected within dates of 24-28 December 2018 by using survey. Permission 

of relevant institution was obtained before conducting this study. Percentages and x-square test were used for 

statistical analysis. Findings: 48.8% of students who participated in study were 1st and 2nd grade, and 51.2% were 

3rd and 4th year students. It was determined that 42.4% of students had information lotus birth and 86.2% of those 

who had knowledge previously were 3rd and 4th year students. 29.3% of the information about lotus birth was 

received Internet, 27.8% school and 5.4% health workers. It was determined that 91.7% of the students wanted to 

get further education about lotus birth. 52.7% of students answered “yes” to question "Do you think lotus birth is 

applied in Turkey?”. To inquiry of what are necessities for about lotus birth, 81% of students stated health 

personnel should have adequate level of knowledge and education, 68.8% of stated proper conditions in delivery 

rooms should be provided, and 68.3% of them notified that consent of individuals is important. When it was asked 

to students that “Do you think of having a lotus birth?”, only 27.3% of them answered “yes”. When students’ 

positive opinions about lotus birth were considered; it is thought natural birth (82.9%), baby strengthened immune 

system (78%) and prevented newborn anemia (73.7%). When negative opinions of students were examined, it was 

found placenta had a bad smell (86.3%), infection risk (84.4%), difficulty in bathing baby (79.5%), and difficulty 

in embracing baby (76.1%). Results and Conclusion: The rate of requesting lotus birth of midwifery students was 

found to be quite low. 

KEYWORDS: LOTUS BİRTH, MİDWİFERY, STUDENT. 
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P-65   ANNE RUH SAĞLIĞI: SİSTEMATİK DERLEME 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik, doğum ve doğum sonu dönem, kadınların yaşamında ruh sağlığı açısından en kırılgan 

dönemlerden biridir. Bu çalışma, Ocak 2000 - Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan anne ruh sağlığı 

hakkındaki çalışmaları gözden geçirmek ve elde edilen verileri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM: Konuyla ilgili 790 uluslararası yayından, 289 yayına tam metin olarak ulaşılmış ve araştırmanın dahil 

edilme ölçütlerine uygun 50 yayın incelenmiştir. Tüm yayınlar yöntem ve bulgular açısından sistematik olarak 

analiz edilmiştir. BULGULAR: Gebelik doğum ve doğum sonu dönemde tedavi edilmeyen ruhsal hastalıkların, 

anne, bebeği ve diğer aile üyeleri açısından pek çok olumsuz sonuçları vardır. Yapılan çalışmalarda gebelik 

döneminde annenin ruh sağlığı sorunu yaşaması, kilo kaybı, düzensiz beslenme, diyabet hastalığının başlaması 

gibi gebelik seyrini de olumsuz etkileyen sorunlar, bebekle ilgili olarak; düşük doğum ağırlığı, erken doğum, sinir 

sisteminin gelişiminde yetersizlikler, duygusal ve davranışsal gelişiminin olumsuz etkilendiği bulunmuştur. 

Doğum sonrası dönemde ise, anne bebek bağlanmasının olumsuz etkilenmesine neden olduğu bulunmuştur. Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde psikotik olmayan ruhsal 

hastalıkların doğum öncesinde %15.6, doğum sonrasında %19.8 olduğu bildirilmektedir. Anne ruh sağlığı 

konusunda ülkemizde de Türkiye Anne Ruh Sağlığı Farkındalık birliği oluşturularak, her yıl “2 Mayıs-Anne Ruh 

Sağlığı Farkındalık Günü” ve 30 Nisan/6 Mayıs Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER: Özellikle doğum sonu dönemde her beş kadından birisinin ruh sağlığı sorunu yaşıyor 

olmasına rağmen, ülkemizde doğum sonrası dönemde ruh sağlığı henüz rutin değerlendirilmemektedir. Ebeler, 

gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınlara en yakın olan sağlık personelidir ve bu konuda oldukça yararlı 

olabilirler. Bu nedenle ruh sağlığı sorunu yaşayan kadınların erken dönemde belirlenmesi ve gerekli tedavi- 

bakımın sunulmasının son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 
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MATERNAL MENTAL HEALTH- SYSTEMATIC REVIEW 
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INTRODUCTION AND AIM: Pregnancy, birth and postpartum period is in the life of women in terms of mental 

health is one of the most fragile period. This study, was carried out in order to review the studies on the maternal 

mental health published between January 2000- December 2018 and to systematic data obtained from the studies. 

METHOD: 790 international publications on the subject have been reached and 289 publications have been 

accessed in full text and 50 publications which compatible with comply with the criteria of inclusion of the study 

have been evaluated within the scope of the study. All publications have been systematically analyzed in terms of 

methods and findings. RESULT: Untreated mental illness that pregnancy, birth and postpartum period has many 

negative consequences in terms of the mother, the baby and other family members. Studies have found that 

mother’s mental health problems during pregnancy, weight loss, irregular nutrition, diabetes and pregnancy 

problems negatively affect the course of pregnancy; low birth weight, premature birth, inadequacies in the 

development of the nervous system, emotional and behavioral development of the baby are negatively affected. In 

postpartum period, it was found that the mother had a negative effect on the bonding of the baby. According to 

World Health Organization’s report in the underdeveloped and developing countries non-psychotic mental illness 

rate is %15,6 before birth and %19,8 after birth. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: Although one 

of every five women in the postpartum period of mental health problems, mental health in the postpartum period 

in our country is not assesment a routine yet. Midwives, pregnancy, birth and postpartum period is the closest 

health care providers to women and can be helpful in this regard. 
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P-66    GEBELİKDE UYKU SORUNLARI VE EBELİK YAKLAŞIMLARI 

 
Nursen CEBECİ ÖZENEL1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

GEBELİKDE UYKU SORUNLARI VE EBELİK YAKLAŞIMLARI Uyku; sinir sisteminin dinlendiği, bağışıklık 

sisteminin aktif olduğu, insanın düşünce karmaşasından arındığı ve dinlenmeye geçtiği zaman dilimidir. Uyku 

insan yaşamının üçte birini oluşturmaktadır. Tüm canlılar işlevselliklerini sürdürebilmek için uykuya ihtiyaç 

duyarlar. Ebeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası gebelere yönelik takipte bulunma, riskli durumları 

saptama, eğitim ve danışmanlık verme gibi birçok rollere sahip sağlık profesyonelleridir. Bu derleme gebelikte 

uyku sorunları yönetiminde ebelerin rolü ile ilgili bilgi birikimi sağlamak amacıyla yazılmıştır. Gebelik süresince 

birçok gebe uyku problemi yaşamaktadır. Bu sorunlar gebeliğin oluşumasını takiben hormonların değişimi ile 

başlar. Birinci trimesterde daha çok yorgunluk, bulantı, kusma nedenlerine bağlı uykusuzluk sorunları gözlenir. 

İkinci trimesterde uyku sorunları daha çok büyüyen uterusun diyafragmaya baskısı nedeniyle gözlemlenir. Üçüncü 

trimesterde sık idrara çıkma, sırt ağrısı ve bacak krampları nedenlerine bağlı uykusuzluk gözlemlenir . Uyku 

sorunları üçüncü trimesterde en yüksek değerine ulaşır. Gebelik süresince yaşanan uyku sorunları kısa veya uzun 

süreçte anne ve bebek sağlığı açısından problem oluşturabilir. Ciddi maternal ve fetal komplikasyonlara neden 

olabildiği için erken tanı ve gerekli tedaviyle bu kötü sonuçların azaltılması sağlanmalıdır. Gebelerin yaşadığı 

gebelik dönemi sorunlarını azaltma konusunda ebelere önemli bir rol düşmektedir. Doğum öncesi ebeler gebe 

takibi sırasında gebelerin uyku kalitesini değerlendirebilmeli, ortaya çıkan uyku sorunlarını tespit edebilmeli ve 

gebelere kaliteli uyku konusunda danışmanlık sağlayabilmelidir. Ebeler; gebelerin uyku kalitesini 

değerlendirebilmeli ve gebelikle birlikte uyku sorunlarını oluşturan durumlara çözüm önerileri sunabilmelidir. 
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SLEEP PROBLEM IN PREGNANCY AND MİDWİFERY APPROACHES Sleep; it is the time period in which 

the nervous system is resting, the immune system is active, the human being is free from the thought complexity 

and passes to rest. Sleep constitutes one third of human life. All living things need sleep to maintain their 

functionality. Midwives; Health professionals with many roles such as pre-natal, postpartum and postpartum 

follow-up, detection of risky situations, education and counseling. This review was written to provide information 

about the role of the midwives in the management of sleep problems during pregnancy. During pregnancy, many 

pregnant women have sleep problems. These problems start with the change of hormones following pregnancy. In 

the first trimester, insomnia problems are observed due to fatigue, nausea and vomiting. Sleep problems in the 

second trimester are observed due to the pressure of the growing uterus to diaphragm. In the third trimester, 

insomnia is observed due to frequent urination, back pain and leg cramps. Sleep problems reach the highest value 

in the third trimester. Sleep problems during pregnancy may cause problems in terms of mother and baby health 

in the short or long term. Since it can cause serious maternal and fetal complications, early diagnosis and necessary 

treatment should reduce these poor results. Midwives have an important role to play in reducing pregnancy 

problems during pregnancy. Pre-natal midwives should be able to determine the sleep quality of pregnant women 

during pregnancy follow-up and to detect sleep problems, and to provide counseling to pregnant women about 

quality sleep. Midwives; be able to evaluate the sleep quality of pregnant women and offer solutions to the 

conditions that cause sleep problems with pregnancy. 
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P-67    ENGORJMANDA LAHANA YAPRAĞININ YERİ 
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Özet Emzirme anne ve yenidoğan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve 

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu tarafından bebeklerin doğumdan sonra 1 saat içerisinde başlayarak ilk 6 ay sadece 

anne sütü, 6 aydan 2 yıla kadar da ek gıdalarla birlikte anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir. Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları 2008 verilerine göre 2013 verileri sadece anne sütü alma oranında bir azalma ve annelerin ek 

gıdaya geçiş yönünde bir eğilimi olduğunu göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde emzirme oranlarının düşme 

nedenleri arasında meme sorunları yer almaktadır. Postpartum dönemde en sık karşılaşılan ve erken dönemde 

emzirmenin sonlanmasına neden olabilen meme sorunları arasında engorjman yer almaktadır. Anne sütünün fazla 

olması, emzirme süresinin kısa tutulması, sıkı sütyen kullanılması, bebeğin geç emzirilmesi ve bebeğin memeye 

iyi yerleştirilememesi nedeniyle memenin tam olarak boşalmaması sonucu engorjman oluşabilir. Engorjmanda 

memede sertlik, ağrı ve sıcaklık belirtileri mevcuttur. Engorjmanın tedavisinde farmakolojik ve nonfarmakolojik 

yöntemler yer almaktadır. Lahana yaprağı nonfarmakolojik tedavi yöntemlerindendir. Yapılan çalışmalarda soğuk 

lahana yapraklarının memede sıcaklık, ağrı ve sertliği hafifletebildiği, böylece engorjman semptomlarında 

rahatlama sağladığı tespit edilmiştir. Engorjmanın önlenmesi, tespiti ve tedavisinde ebelerin önemli sorumlulukları 

vardır. Ebelerin, etkin emzirme danışmanlığı gibi engorjmanın gelişmesinin önlenmesine yönelik 

sorumluluklarının yanı sıra engorjman oluştuğunda lahana yaprağı gibi nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımının 

sağlanmasına yönelik sorumlulukları da mevcuttur. 

ANAHTAR KELİMELER: EBE, ENGORJMAN, EMZİRME, LAHANA YAPRAĞI 
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CABBAGE LEAVES FOR ENGORGEMENT 

 
Özlem AKGÜN1, Gülbahtiyar DEMİREL1 

 
1Sıvas Cumhurıyet Unıversıty 

Abstract Breastfeeding is very important for mother and newborn health. Therefore, it is recommended by the 

World Health Organization and the United Nations Children's Fund that infants should be breastfed only with 

breast milk for the first 6 months and infants should receive complementary foods with continued breastfeeding 

up to 2 years of age or beyond. According to Turkey Demographic and Health Survey 2008 data, 2013 data indicate 

only a reduction in the rate of breastfeeding and a tendency of mothers towards transition complementary foods. 

Breast problems are among the causes of the decrease in breastfeeding rates in the world and in our country. 

Engorgement is one of the breast problems commonly seen in postpartum period and cause the termination of 

breastfeeding in the early period. Overabundant supply of breast milk, weaning the baby too quickly, using tight 

bras, not breastfeeding often enough and not removing the milk regularly or fully may cause breast engorgement. 

Temperature, pain and firmness can be felt in engorgement. Pharmacological and nonpharmacological methods 

are involved in the treatment of engorgement. Applying cabbage leaves is a non-pharmacological treatment 

method. Studies showed that cold cabbage leaves could alleviate the temperature, pain and firmness of the breast, 

thus providing relief in the symptoms of engorgement. Midwives have important responsibilities in prevention, 

detection and treatment of engorgement. Midwives have the responsibility of promoting the use of 

nonpharmacological methods such as cabbage leaves, as well as preventing the development of engorgement with 

active breastfeeding counseling. 

KEYWORDS: MİDWİFE, ENGORGEMENT, BREASTFEEDİNG, CABBAGE LEAVES 
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P-68    ÇOCUK İSTİSMAR/İHMALİ VE EBELERİN SORUMLULUKLARI 

 
Yasemin SÖKMEN1, Ayten TAŞPINAR2 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 2Adnan Menderes Üniversitesi  

Toplumun gelişmişlik seviyesi o toplum bünyesinde yer alan bireylerin refah seviyesine bağlıdır. Bu derleme ile 

çocuk istismar/ihmali konusunda literatür bilgilerini sunma ve ebelerin sorumlulukları hakkında bilgilenme 

amaçlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocuk istismarını; çocuğun sağlığını, yaşamını ve gelişmesini 

tehlikeye atacak şekilde, bir yetişkin, toplum ve ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, 

haklarını ihlal eden her türlü eylem ve eylemsizliklerin tamamı olarak tanımlamıştır. Dövülme, yanma, ısırılma 

gibi fiziksel istismar, yalnız bırakma, hor görme, aşırı baskılama gibi duygusal istismar, cinsel organlarının 

ellenmesi, çocuğun pornografi ya da fuhuşta zorlanması gibi cinsel istismar, temel ihtiyaçlardan mahrum 

bırakılmada ise ihmalden söz edilmektedir. ABD Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Veri Sistemi 

(TheNationalChildAbuseandNeglectDataSystem) 2011 yılı raporunda; 51 devletten 676.569 çocuk istismar ve 

ihmali bulgularının %9,1’inin cinsel istismar, %17,6’sının fiziksel istismar, %78,5’inin ihmal olarak bildirilmiştir. 

UNICEF işbirliğiyle Türkiye Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet çalışmasında, 1186 çocuğun %49’unda duygusal 

istismar, %56’sında fiziksel istismar, %9’unda cinsel istismar bildirilmiştir. İstismara maruz kalan çocuklarda; 

sosyal işlevsellikte azalma, yakın ilişki kurmakta güçlük, öfke, uyku bozuklukları, fobiler, saldırgan davranışlarda 

bulunma, öğrenme güçlüğü, okul hayatında başarısızlıklar, korku, anksiyete, depresyon, intihar girişimi, hafıza 

kaybı, madde bağımlılığı vb. sorunları yaşanmaktadır. Ebeler çocuk istismar ve ihmali konusunda eğitimler alarak 

nedenleri, çeşitleri, sonuçları, teşhisi, çocuk hakları hakkında yeterli bilgiye sahibi olmalı, toplumu bilgilendirmek 

için eğitim ve kurslar düzenlemeli, gerekli merciler ile işbirliği içinde olmalı, riskli grupları saptayabilmeli ve 

çözümler üretebilmelidir. Sonuç olarak, ebelerin çocuk istismar ve ihmalinde sorumluluk bilincinin gelişmesiyle 

kötü sonuçların önlenebilineceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBE, İSTİSMAR, İHMAL, ÇOCUK İSTİSMAR/İHMALİ, SORUMLULUK. 
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CHILD ABUSE/NEGLIGENCE AND MİDWİFERY RESPONSIBILITIES 

 
Yasemin SÖKMEN1, Ayten TAŞPINAR2 

 
1Adnan Menderes University, 2Adnan Menderes University  

The level of development of the society depends on the level of welfare of the individuals in the society. With this 

review, it is aimed to present the literature about child abuse/neglect and to be informed about the responsibilities 

of midwives. World Health Organization (WHO) child abuse; behaviors that are intentionally or unintentionally 

identified by an adult, society and country, as endangering the child's health, life and development, have defined 

all actions and inaction that violate their rights. Physical abuse such as beatings, burning, bites, emotional abuse 

such as abandonment, despising, overpressure, sexual abuse, sexual exploitation of the child such as forced 

pornography or prostitution, neglect of being deprived of basic needs. In the 2011 report of the National Child 

Abuse and Neglect Data System (TheNationalChildAbuseandNeglectDataSystem); of the 51 states, 676,569 

children reported abuse and neglect as %9.1 sexual abuse, %17.6 physical abuse and %78.5 neglect. UNICEF 

Turkey Child Abuse and Domestic Violence works in collaboration with 1186 children in %49 emotional abuse, 

%56 physical abuse, %9 sexual abuse have been reported. Children exposed to abuse; there is a decrease in social 

functionality, difficulty in establishing close relationships, anger, sleep disorders, phobias, aggressive behaviors, 

learning difficulties, school life failures, fear, anxiety, depression, suicide attempt, memory loss, substance abuse 

and so on. Midwives should be educated about child abuse and neglect and should have enough knowledge about 

the reasons, types, results, diagnosis, children's rights. As a result, midwives are thought to be able to prevent bad 

consequences by the development of awareness of responsibility in child abuse and neglect. 

KEYWORDS: MİDWİFE, ABUSE, NEGLECT, CHİLD ABUSE/NEGLECT, RESPONSİBİLİTY. 
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P-69   HEMŞİRELİK ÖĞRENİMİ GÖREN BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

 
Tuba BAĞLAMA1, Belkıs TELLİ1, Yasemin ŞANLI1, Erhan ŞENSOY1 

 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Giriş: Toplumsal cinsiyet; içinde yaşanılan toplumun kadın ve erkeğe yüklediği roller, sorumluluklar ve 

beklentilerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri, ebeveynlerin ilk çocuk sahibi oldukları zamandan itibaren, kız ve erkek 

çocuklarına toplumsal cinsiyet kavramını aşılayabilmek için farklı davranmasıyla başlar. Amaç: Bu çalışmayla 

hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri, beklentileri ve sorumluluklarına 

ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın 

örneklemini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde hemşirelik öğrenimi gören 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi kapsamında Toplumsal Cinsiyet konusunu gören 3. sınıf 

öğrencileri (n:95) ve herhangi bir ders kapsamında bu konuyu işlememiş olan 1. sınıf (n:110) öğrencileri 

oluşturmaktadır. Çalışma sonunda toplam 174 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Veri toplama araçları 

olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ) kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin (n=174) 

yaş ortalamaları 20.39±1.8 iken, %77.3'i kız ve %22.7'i erkek öğrencilerden oluşan örneklemde, 1. sınıf 

öğrencilerinin (n=90) %36’sının, 3. sınıf öğrencilerinin (n=84) ise %10’unun toplumsal cinsiyet kavramını 

duymadığı, cinsiyetçilik davranışının yaş, anne çalışma ve eğitim durumu, sınıf ve aile yapısı gibi faktörlerinden 

etkilenmediği görüldü. TCRTÖ toplam puan ortalaması 93.77±20.48 (min: 41 max: 170) olan öğrencilerin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumuna sahip oldukları saptandı. Araştırmada öğrencilerin “eşitlikçi 

cinsiyet rolü” (1. sınıf puan ortalaması 32.53, 3. sınıf 33.17) ve “kadın cinsiyet rolü” (1. sınıf puan ortalaması 

23.19, 3.sınıf 23.95), “evlilikte cinsiyet rolü” (1. sınıf puan ortalaması 15.43, 3. sınıf 14.86), “geleneksel cinsiyet 

rolü” (1.sınıf puan ortalaması 19.12, 3.sınıf 19.78) alt boyutlarına ilişkin eşitlikçi tutuma ve “erkek cinsiyet rolü” 

(1.sınıf puan ortalaması 12.38, 3. sınıf 11.59) alt boyutuna ilişkin geleneksel tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip oldukları 

saptanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumların 

yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TOPLUMSAL CİNSİYET, HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ, SAĞLIK 
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DETERMINATION OF THE FIRST AND THIRD CLASS UNIVERSITY STUDENTS HAVE 

NURSİNG EDUCATİON ATTITUDES THE GENDER ROLES OF SOCIAL GENDER 

 
Tuba BAĞLAMA1, Belkıs TELLİ1, Yasemin ŞANLI1, Erhan ŞENSOY1 

 
1Karamanoglu Mehmetbey Unıversıty 

Introduction: Gender; the roles, responsibilities and expectations of the society in which men live. Gender roles 

start with parents acting differently from the very first day of their birth in order to instill the concept of gender in 

girls and boys. Objective: The aim of this study was to determine the attitudes of university students studying 

nursing with respect to gender roles,expectations and responsibilities. Method: The research was descriptive type 

and the sample of the study was 3 years students (n:95) who have studied Gender in the scope of Obstetrics and 

Gynecology Nursing course in nursing education in Karamanoğlu Mehmetbey University Faculty of Health 

Sciences (n:95) and they have not processed this subject in any course 1 (n:110). A total of 174 students agreed to 

participate in the study "Personal Information Form " and "Gender Role Attitude Scale "(TCRT) were used as data 

collection tools. Data were analyzed by using statistical package program. Results: The mean age of the students 

(n:174) was 20.39±1.8 years, 77.3% were female and 22.7% were male, and 36% of the first year students (n:84), 

10% did not hear the concept of gender, sexism behavior was not affected by factors such as age, mother working 

and education status, class and family structure. It was determined that students with TCRT total score of 

93.77±20.48 (min:41 max:170) had an egalitarian attitude towards gender roles.In the study, the"egalitarian gender 

role.95 (1st grade point average 32.53, 3rd grade 33.17) and "female gender role) (1st grade point average 23.19, 

3rd class 23.95), "Gender role in marriage enc (1st grade point) average 15.43, 3rd grade 14.86), straditional gender 

role" (1st grade point average 19.12, 3rd class 19.78) egalitarian attitude and sub-scale" male gender roles (1st 

grade point average 12.38, 3rd grade 11.59 It has been determined that they have a traditional attitude towards 

sub-dimension. Conclusions and Recommendations: As a result, it was found that students have an egalitarian 

attitude towards gender roles. In line with the results of the research, suggestions fort he dissemination of 

egalitarian attitudes towards gender roles have been developed. 

KEYWORDS: GENDER, NURSİNG STUDENTS, HEALTH 
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P-70    CİNSİYETE GÖRE TORPİLLİ ANNE SÜTÜ VE EMZİRME 

 
Büşra AYDOĞAN1 

 
1İnönü Üniversitesi 

CİNSİYETE GÖRE TORPİLLİ ANNE SÜTÜ VE EMZİRME Büşra Aydoğan İnönü Üniversitesi, Hemşirelik 

Fakültesi Özet Anne sütü neonatalın tüm besin öge gereksinimini tek başına karşılayan optimum büyüme 

gelişmeyi sağlayan besindir.Her dişi canlının sütünün kendisine ve bebeğine özgün olması anne sütünü eşsiz bir 

besin haline getirmektedir. Preterm bir neonatal için en ideal besin yine kendi annesinin sütüdür.Çünkü bebeğin 

ihtiyaç duyduğu tüm besin öğeleri, yalnızca kendi annesinin sütünde bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı 

cinsiyetin anne sütünü üzerine etkisini ortaya koymaktır. Maymunlarda ve insanlarda yapılan anne sütü 

araştırmalarına göre lipit, protein, karbonhidrat, mineral, vitamin, hormon açısından sütler de ciddi farklılıklar var, 

fakat kız ve erkek bebeklerin ihtiyaçlarına göre süt içeriğinin farklılaşması da ciddi anlamda dikkat çekiyor. 

Yapılan araştırmaların bulgularından bir tanesi maymun annelerde, erkek yavru için üretilen sütün protein ve lipid 

açısından %35 oranında daha zengin olduğuydu; hatta yavru doğduğunda bu oran çok daha yüksek.Fakat anneler 

dişi yavruları beslerken, sütün daha az lipit ve daha fazla kalsiyum içerdiğini buldular; nedeni ise kalsiyum 

yönünden zengin bir sütün iskelet gelişimine daha fazla fayda sağlaması. Annelerin dişi yavru için ürettikleri süt, 

erkeklere göre miktar olarak daha fazla; bu sebepten beslenmenin bütün süreci içerisinde kız bebeklerle erkek 

bebeklerin aldıkları lipit miktarı da eşitleniyor.Araştırmacılar bu bulguya dayanarak, bebek mamalarının cinsiyete 

özel olarak üretilmesi gerektiğini öne sürüyor.Doğumdan itibaren ilk bir aya kadar olan dönemde anne sütü, 

bebeğin sistemlerine uygun olarak farklılık gösterir.Değişen bileşen özelliği yanı sıra annelerin bebeklerini 

emzirme şekilleri de farklılık göstermektedir.Emzirme davranışı ülkemizde pek yaygın olmakla birlikte, ilk altı ay 

sadece anne sütü ile beslenme oranları düşüktür.Yine yapılan çalışmalarda, özellikle annenin emzirme 

konusundaki bilgisinin kendine olan güvenini ve kullandığı emzirme tekniğinin emzirme süresini etkilediği 

belirtilmektedir. Etkili bir emzirme, annenin öz güvenini arttırır.Anne adaylarının annelik rollerine uyumunu 

kolaylaştır ve annelik duygusunun güçlenmesine katkı sağlar.Bu durum süt veriminide olumlu yönde etkiler. 

Anahtar Kelimeler: Anne sütü bileşimi, Etkili emzirme, Cinsiyetin anne sütüne etkisi 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ BİLEŞİMİ, ETKİLİ EMZİRME, CİNSİYETİN ANNE SÜTÜNE 

ETKİSİ 
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ADVANTAGES OF BREASTMİLK ACCORDİNG TO GENDERS 

 
Büşra AYDOĞAN1 

 
1Inonu University 

ADVANTAGES OF BREASTMILK ACCORDING TO GENDERS Busra Aydogan Inonu University-Faculty 

Of Nursing Summary Breastmilk is the most suitable food that can meet the baby’s whole requirement.Because 

every living thing’s milk unique to baby's the breastmilk unique nutrient.The most ideal food is breastmilk for a 

preterm neonatal.The purpose of this study is to reveal the effect of breastmilk on gender. According to breastmilk 

studies in monkeys and humans, there are serious differences in milk terms of lipid, protein, carbonhydrate, 

mineral, vitamin, and hormone. However, according to the needs of male and female babies, milk content is 

significant indifferentiation.One of the finding of the research was that the milk produced for the male baby in 

monkey mothers were 35% richer in terms of protein and lipid.Even when baby was born, it was much higher.But 

ıt was faund that the milk cantainedless lipid and more calsium while mothers were feding female babies ıt’s reason 

a cacium-rich milk is more benefical to the skeletal system.That’s why, the amount of lipid taken by female and 

male babies is equalized during the whole period of nutrition.Researchers suggest that baby food should be taught 

an a gender basis based on this finding. Breastmilk in the period up to the first mount from birth varies according 

to the baby’s system.As well as varying components characteristics, the patent of breastfeeding shows differences 

in mothers.Breastfeeding behavior is very comman in our country but only breastfeeding rates are low in the first 

six mounts.Again is stated that the mother’s knowledge of breastfeeding affects her selfconfidence and her 

breastfeeding tecnuque affects the duration of breastfeeding. Effective breastfeeding increases mother’s self-

confidence facilitates the adaptation of maternal candides to maternity roles and contributes to the stregthening of 

motherhood.This positivery affect milk yield. Key words: Composition of breastmilk, effective breastfeeding, 

gender effect on breastmilk 

KEYWORDS: COMPOSİTİON OF BREASTMİLK, EFFECTİVE BREASTFEEDİNG, GENDER EFFECT 

ON BREASTMİLK 
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P-71    EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTÖRNLÜK UYGULAMALARINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Yaren AYGÜN1, Nazende KORKMAZ YILDIZ1 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi 

Ebelik eğitiminde klinik uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Ebelik öğrencilerinin teorik bilgilerini 

uygulayabileceği alanlar kendilerini geliştirmede büyük önem taşımaktadır. Değişen ve gelişen sağlık sistemi, 

bireylerin temel sağlık gereksinimlerini, dolayısıyla ebelik ve hemşirelik eğitimini de etkilemekte, ebe ve hemşire 

eğitimcilerine geleceğin ebe ve hemşirelerini yetiştirmede daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ebelerin daha 

kapsamlı bilgi edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri, bakım deneyimlerini geliştirmeleri ve hastaya doğum öncesi, 

doğum sırası ve doğum sonrasında destek olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitimlerin 

ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde ebelik ve hemşirelik bilgilerin ve becerilerin 

bütünleştirildiği entegre modellerde, öğrencilerin mezuniyete daha yeterli ve yetkin olarak hazırlanmaları için, son 

sınıfta eğitim süresince edindiği tüm bilgi ve becerileri bütünleştirebildiği intörnlük uygulama programlarına yer 

verilmeye başlanmıştır. İntörnlük uygulama programları öğrencilerin, gerçek çalışma ortamında karşılaşabileceği 

sorunları daha kapsamlı olarak görebileceği ve müdahale etme deneyimi kazanabileceği programlar olarak 

değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı ebelik son sınıf öğrencilerinin intörnlük 

uygulamasından aldıkları verimleri, bireysel kazanımları ve uygulama alanlarından beklentilerini belirlemektir. 

Araştırmanın materyal ve metodu: Araştırma Aralık 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Marmara Üniversitesi ebelik son sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. 

Araştırmanın verileri : Toplanan veriler SPSS paket programı uygun analiz yöntemleri kullanılacaktır. Verilerin 

toplanması henüz tamamlanmamış olup,çalışmamız “tam metin gönderme tarihine” yetiştirilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNTÖRNLÜK UYGULAMASI, EBELİK ÖĞRENCİLERİ, EBELİK 

PROGRAMI 
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EVALUATİON OF THE OPİNİONS OF MİDWİFERY SENİOR STUDENTS ABOUT 

İNTERNSHİP PRACTİCES 

 
Yaren AYGÜN1, Nazende KORKMAZ YILDIZ1 

 
1Istanbul Medipol University 

Clinical practice in midwifery education has an important place. The areas where midwifery students can apply 

their theoretical knowledge are of great importance in developing themselves. The changing and developing health 

system also affects the basic health needs of individuals, thus midwifery and nursing education, and raises more 

responsibilities for midwives and nurses educators in raising the midwives and nurses of the future. It is of great 

importance that midwives acquire more comprehensive information, develop themselves, develop care 

experiences, and support the patient before, during and after birth. The trainings and applications given in this 

direction should be developed. Nowadays, integrated models, where midwifery and nursing knowledge and skills 

are integrated, have begun to include internship practice programs in which students can integrate all the 

knowledge and skills acquired during the last year of education, in order to prepare students for graduation more 

competently and competently. Internship programs are considered as programs in which students can see the 

problems they may face in the real work environment and gain experience of intervention. In this direction, the 

aim of our study is to determine the efficiency, individual gains and expectations of midwifery students from 

internship practice. Material and method of the research: The research will be conducted between December 2018 

and February 2019 in Istanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, Marmara University midwifery 

senior students. Data of the research : The collected data will be used in SPSS package program appropriate 

analysis methods. The collection of the data is not yet complete and our work will be uploaded until the full text 

presentation date. 

KEYWORDS: İNTERNSHİP PRACTİCE,MİDWİFERY STUDENTS, MİDWİFERY PROGRAM 
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P-72    HOMEOPATİNİN DOĞUM AĞRISINDA KULLANIMI 

 
Kübra KESKİN1, Hilal KUŞ1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

Amaç:Bu derlemenin amacı; tümüyle doğal yöntemleri kullanan bir tedavi sistemi olan homeopati hakkında genel 

bilgiler vermek, homeopatinin ülkemizdeki ve dünya genelindeki mevcut durumunu değerlendirmektir. Aynı 

zamanda doğum sürecinde kontraksiyonların düzenlenmesi, doğum ağrısının azaltılması ve posterior 

prezantasyonların düzeltilmesi gibi durumlarda doğum eyleminin doğallığını minimum düzeyde etkileyen 

homeopati uygulamasının literatür doğrultusunda incelenmesidir. Gereç-Yöntem: Konu ile ilgili ulusal ve 

uluslararası veri tabanları kullanılarak yapılan araştırma sonuçları kullanılmıştır. Bulgular: Doğum eylemi doğal 

bir süreç olmasına rağmen, sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Doğum sürecinde ortaya çıkan sorunlar için uygulanan 

medikal müdahaleler doğumun doğal gidişini etkilemekte olup, çoğu zaman istenmeyen durumlara yol açmaktadır. 

Bu süreçte doğumun doğallığını minimum düzeyde etkileyen tamamlayıcı yöntemlerin kullanılması tavsiye 

edilmektedir.Bu yöntemlerden biride homeopatidir.Homeopati 18. yy’dan bu yana Avrupa ve Hindistan’da yaygın 

olarak kullanılan ve eğitimli ebe-hemşireler tarafından gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde uygulanan bir 

yöntemdir. Doğru dozda ve doğru yolla uygulanan homeopatikler gebenin doğum sırasında aşırı bel ağrısı 

yaşadığında, ilerlemeyen doğum eyleminde, kontraksiyonların düzenlenmesinde, doğum ağrısının azaltılması ve 

posterior prezantasyonların düzeltilmesi durumlarında doğum eyleminin doğallığını en az düzeyde etkilediği için 

uygulanması tavsiye edilmektedir. Sonuç ve Öneriler:Tamamlayıcı tedavi yöntemleri(TTY), bilimsel tıbba destek 

amaçlı yapılmaktadır.Özellikle gelişmiş ülkelerde yasalar kapsamında uzun yıllardır uygulanan homeopati, 

ülkemizde yeni tanınan bir yöntemdir. Türkiye’de homeopati uygulamaları için mevcut yönetmelikte hemşire ve 

ebelere homeopati uygulama yetkisi verilmemiştir. Ayrıca TTY’nin uygulama alanlarında ebe-hemşireler 

tarafından kullanım oranlarının artırılması ve konu ile ilgili doğum sürecinde daha geniş kapsamlı çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HOMEOPATİ,TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ,DOĞUM 
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THE USE OF HOMEOPATHY İN BİRTH PAİN 

 
Kübra KESKİN1, Hilal KUŞ1 

 
1Sağlık Bilimleri University  

Objective: The purpose of this review is; To give general information about homeopathy which is a treatment 

system that uses completely natural methods, to evaluate the current status of homeopathy in our country and in 

the world. At the same time, in the course of birth, the regulation of contractions, reduction of birth pain and 

posterior presentations such as correction of the naturalness of birth conditions in a minimum level of homeopathy 

application is examined in the direction of literature. Materials and Methods: The results of the research conducted 

by using national and international databases were used. Results: Although labor is a natural process, problems 

can arise. Medical interventions applied to the problems occurring during the birth process affect the natural course 

of birth and often lead to undesirable situations. In this process, it is recommended to use complementary methods 

that least affect the naturalness of the birth. One of these methods is homeopathy. . Homeopathies with the correct 

dose and the right way are recommended to be applied because the pregnant woman experiences excessive back 

pain during delivery, in the progressive labor, in the regulation of contractions, in reducing the birth pain and in 

the correction of the posterior presentations, since it affects the naturalness of the labor at the minimum level. 

Conclusions and Recommendations: Complementary treatment methods (TTY), scientific medicine to support the 

purpose is made. In Turkey, the existing regulations for homeopathic practice nurses and midwives are not given 

the authority to practice homeopathy. In addition, it is recommended to increase the rate of use by midwives and 

nurses in the application areas of TTY and to carry out more comprehensive studies on the subject. 

KEYWORDS: HOMEOPATHY, COMPLEMENTARY TREATMENT METHODS, BİRTH 
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P-73    ADÖLESANLARDA YEME BOZUKLUĞU VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ 

 
Rüveyde CAN1, Nebahat ÖZERDOĞAN2 

 
1Selçuk Üniversitesi, 2Osmangazi Üniversitesi 

Yeme bozuklukları sosyal, fiziksel, psikolojik fonksiyonları bozan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sıklığı ve 

ciddiyeti giderek artan bir sağlık sorunudur. En sık kullanılan sınıflamalar International Classification of Disease 

(ICD 10) ve Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kriterleridir. DSM-IV tanı kriterine 

göre yeme bozuklukları 3 temel başlık altında incelenmektedir: Anoreksiya Nervoza (AN), Blumiya Nervoza (BN) 

ve atipik yeme bozukluklarıdır (AYB). Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) tanı geçerliliğini kanıtlayarak 

DSM-5’de yeme bozuklukları içinde ayrı bir başlık olarak tanımlanmaktadır. Yeme bozukluklarının başlaması her 

iki cinsiyeti de etkilemekle birlikte, en yüksek düzeyde adölesan kızlarda özellikle 5-12 yaş arasındaki çocuklarda 

görülmektedir. Yeme bozuklukları adölesanlarda, obezite ve astımdan sonra üçüncü en sık görülen kronik 

durumdur. Adölesan dönemi fiziksel görünümün önem kazandığı ve vücutla ilgili duyguların değişiklik gösterdiği 

bir periyottur. Aynı zamanda kızların büyük bir bölümü, kendi kilolarına ve beden görüntülerine yönelik endişe 

duyarken ideal ölçülere ulaşamayan kızlarda olumsuz beden algısı oluşmaktadır Bu dönemde büyüme ve gelişme 

hızındaki artış besin ve enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Bununla birlikte yeme bozukluğu ve üreme sağlığı arasında 

negatif ilişki vardır. Yeme bozukluğundan fiziksel sağlığın olumsuz etkilenmesi sonucu aşırı düşük veya yüksek 

vücut ağırlığı ve menstrüel siklus düzensizliği veya amenore görülebilir. Özellikle 3-13 yaşları arasında açlıktan 

etkilenen kızların, ilerleyen dönemde üreme sağlıklarının da etkilendiği saptanmıştır. Bu kızların, sahip olmak 

istediklerinden daha az sayıda çocuklarının olduğu belirtilmektedir. Önceki veya şimdiki yeme bozukluğu olan 

kadınların gebe kalmakta zorluk yaşama riski artmaktadır Sonuç olarak sağlık bakımında önemli yeri olan ebeler, 

adölesanların yeme bozukluğu konusundaki mevcut durumlarını saptamalı ve bu bozukluğun özellikle kız 

adölesanlarda üreme sağlığını etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Ebelerin verecekleri bakım 

hizmetinin kalitesi kız adölesanların üreme sağlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir. 
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EATİNG DISORDERS IN ADOLESCENTS AND EFFECT ON REPRODUCTIVE HEALTH 

 
Rüveyde CAN1, Nebahat ÖZERDOĞAN2 

 
1Selcuk Unıversıty, 2Osmangazı Unıversıty 

Eating disorders are an increasing health problem which disrupts social, physical and psychological functions, and 

their frequency and severity that negatively affect quality of life. The most commonly used classifications are 

International Classification of Disease (ICD 10) and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM). According to the DSM-IV diagnostic criteria, eating disorders are examined under 3 main headings: 

Anorexia Nervosa (AN), Blumiya Nervosa (BN) and atypical eating disorders. Obstructive Eating Disorder (TB) 

is defined as a separate title in eating disorders in DSM-5 by proving the validity of diagnosis. Although the onset 

of eating disorders affects both sexes, it is seen in the highest levels of adolescent girls, especially among children 

aged 5-12 years. Eating disorders are the third most common chronic condition after obesity and asthma in 

adolescents. Adolescent period is a period in which physical appearance is important and emotions related to body 

change. At the same time, a large part of the girls, their own weight and body images, while worried about the 

ideal size of girls who do not reach the negative body perception is formed. The increase in the growth and 

development rate in this period increased the need for food and energy. However, there is a negative relationship 

between eating disorder and reproductive health. As a result of eating disorders, physical health is negatively 

affected by excessive low or high body weight and menstrual cycle irregularity or amenorrhea. Especially the girls 

affected by starvation between the ages of 3-13 were affected by reproductive health. It is stated that these girls 

have fewer children than they want to have. Women with previous or current eating disorders are at increased risk 

of becoming pregnant. As a result midwives who have an important place in health care should determine the 

current status of adolescents about eating disorders and should consider that this disorder may affect reproductive 

health, especially in girls. The quality of care services given by midwives is very important in terms of reproductive 

health of girls' adolescents. 

KEYWORDS: ADOLESCENT,REPRODUCTIVE HEALTH,EATİNG DISORDERS 
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P-74     GEBELİKTE YAŞANAN RUHSAL DEĞİŞİMLER 

 
Esra SERGEK1, Ayşegül GÜVEN2 

 
1Gaziantep Üniversitesi 2Gaziantep Üniversitesi 

Gebelik, doğumdan önce kadın bedeninde geçirilen bir süreçtir ve kadınların yaşam süreci boyunca yaşadıkları 

önemli olaylardan birisidir.Gebelik sürecinde kadınlarda yaşanılan; fizyolojik, biyolojik değişimler ruhsal 

değişimlere neden olur.Aile içi ilişkiler, gebenin eğitim düzeyi, yaşı, ekonomik düzeyi, yaşadığı çevre gebelik 

sürecini etkileyen etmenlerdir.Her kadının gebeliği algılama durumu farklılık gösterir ve gebeliği olumlu algılayan 

kadınların gebeliğe alışması daha kolay olur.Kadınların gebelikteki tepkileri ve başarması gereken gelişimsel 

görevleri gebeliğin dönemlerine göre farklılıklar göstermektedir.Gebeliğin ilk haftalarında, kadınlar gebeliğin 

varlığını kabul etmekte güçlükler yaşayabilir ve gebeliğin gerçek olup olmadığını bilmek isterler, bu durum 

kadınlarda belirsizlik duygusunun yaşanmasına neden olur.Gebeliğin birinci trimesteri, ambivalan duyguların 

yoğun olarak yaşandığı, gebe kadının “ben” merkezli olduğu süreçtir.Birinci trimesterin sonuna doğru gebeliği ve 

fetüsün varlığını kabul eden kadınlar, gebeliğin getirmiş olduğu fiziksel değişimleri olumlu karşılar, gebeliği iyi 

bir durum olarak algılar ve gebelikten hoşlanır.Gebeliğin ikinci trimesterinde; yaşanılan bulantı ve kusmalar 

azalmıştır ve gebe kadın kendini daha güçlü, mutlu hisseder, annenin primer odak noktası “fetus” olmaya 

başlar.Gebeliğin üçüncü trimesterinde abdomende büyümeler artar, kadın kendini fizyolojik olarak kısıtlı hisseder 

ve annede yorgunluk, hantallık oluşur.Üçüncü trimesterde, gebeliğin büyümesiyle günlük yaşam zorlaşmaya 

başlar, annede bebeğe karşı aşırı duyarlılık oluşur, gebe kadın bebeği ve kendi hayatı adına endişeler yaşamaya 

başlar.Üçüncü trimester doğum korkularının yoğun olarak yaşandığı dönemdir.Gebelik dönemi; utanılacak bir 

olay, kusur yada hastalık değildir anneliğe giden yolculukta yaşanılması gereken fizyolojik bir dönemdir ve bu 

dönemde anne adayı bedeninde yoğun olarak yaşadığı fizyolojik, biyolojik ve psikolojik değişimleri iyi tolere 

edemezse, annede ruhsal bozukluklara neden olur. 
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SPIRITUAL CHANGES IN PREGNANCY 

 
Esra SERGEK1, Ayşegül GÜVEN2 

 

1Gaziantep Üniversitesi 2Gaziantep Üniversitesi 

Pregnancy is a process that is experienced in a woman's body before birth and is one of the important events that 

women experience during their life. physiological, biological changes cause psychological changes. Family 

relations, education level of the pregnant, age, economic level, the environment affecting the pregnancy are factors 

that affect the pregnancy process. In the first weeks of pregnancy, women may experience difficulties in accepting 

the existence of pregnancy and want to know whether pregnancy is true or not. women who accept the pregnancy 

and the presence of fetus towards the end of the first trimester, the physical changes brought by pregnancy positive, 

perceives pregnancy as a good condition and enjoy pregnancy. In the second trimester of pregnancy; experienced 

nausea and vomiting decreased and the pregnant woman feels stronger and happier, the mother's primary focus 

begins to become a fizy fetus büy. daily life becomes difficult, hypersensitivity occurs to the baby in the mother, 

the pregnant woman begins to experience worries about her baby and her own life. Pregnancy period; It is a 

physiological period that must be experienced on the journey to motherhood which is not an embarrassing event, 

defect or disease and during this period if the mother does not tolerate the physiological, biological and 

psychological changes she / he lives intensely in the body, it causes mental disorders in the mother. 

KEYWORDS: PREGNANCY, SPIRITUAL CHANGES, MIİDWİFERY 
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P-75    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN APGAR DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDAKİ BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Özlem MUCUK1, Hava ÖZKAN2, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL1, Gülüzar SADE2 

 
1Fırat Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Apgar skorlaması, bebeğin değerlendirmesini standardize eder ve sonraki değerlendirmeler için 

bir temel oluşturur. Bu araştırma, ebelik bölümü öğrencilerinin APGAR değerlendirmesi hakkındaki bilgi ve 

uygulama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma iki üniversitenin Sağlık 

Bilimleri Fakülteleri’nin Ebelik bölümlerinde son sınıf ebelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Veriler 2018-2019 

güz yarıyılında toplanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş veri toplama tarihleri arasında 

okulda/uygulamada olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden ebelik öğrencileri araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Verilerin analizinde yüzdelik ve ortalama istatistikleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

intörn öğrencilerin yaklaşık %95’i teorik derslerde APGAR değerlendirmesini gördüğünü, %72.6’sı klinikte 

APGAR uygulamasını gördüğünü, %71’i bir yenidoğana APGAR değerlendirmesi yaptığını belirtmiştir. APGAR 

değerlendirmesinin kaçıncı dakikalarda yapıldığı sorusuna öğrencilerin %86.3’ü doğru cevap vermiştir. Ayrıca 

öğrencilerin %52.4’ü klinikte APGAR değerlendirmesi sırasında zorluk yaşadıklarını belirtirken; öğrencilerin 

%32.3’ü yaşadıkları zorluğa neden olarak klinikte uygulama fırsatı bulamadıklarını söylerken %16.9’u bilgi 

yetersizliklerinin olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin APGAR skorunu değerlendirme hakkındaki bilgi düzeyleri 

puan ortalaması 8.79± 2.17 olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Araştırmada ebelik öğrencilerinin APGAR 

ile ilgili teorik bilgilerinin iyi düzeyde olduğu ancak öğrencilerin uygulama alanlarında uygulamaya yönelik 

sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin zorluk yaşadıkları konularda desteklenmesi, uygulama sırasında 

sağlık profesyonellerinin öğrencilerin uygulamalarına fırsat yaratmaları ve uygulamaya yönelik klinikte ve 

laboratuvarda beceri geliştirme eğitimleri yapılması önerilir. 
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DETERMİNATİON OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT APGAR EVALUATİON OF 

MİDWİFERY STUDENTS 

 
Özlem MUCUK1, Hava ÖZKAN2, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL1, Gülüzar SADE2 

 
1Firat University, 2Ataturk University 

Introduction and Aim: The Apgar scoring standardizes the assessment of the baby and provides a basis for 

subsequent assessments. This research was planned to determine the knowledge and application levels of 

midwifery students about APGAR assessment. Materıal and Methods: The research was carried out with the last 

year midwifery students at the Midwifery Departments of the Health Sciences Faculties of two universities. Data 

were collected in the fall semester of 2018-2019. Between the data collection dates, which were not selected in the 

study, midwifery students who were in school / practice and accepted to participate in the study formed the sample 

of the study. Percentage and average statistics were used in the analysis of the data. Results: Approximately 95% 

of interns who participated in the study stated that they had seen APGAR assessment in theoretical courses, 72.6% 

had seen APGAR application in the clinic and 71% of them had evaluated APGAR in a newborn. 86.3% of the 

students gave the correct answer to the question of the APGAR assessment. In addition, 52.4% of the students 

stated that they had difficulty during the APGAR evaluation at the clinic; 32.3% of the students stated that they 

could not find the opportunity to practice in the clinic because of the difficulty they experienced and 16.9% of the 

students stated that they had insufficient information. The mean score of the students about the assessment of 

APGAR score was 8.79 ± 2.17. Conclusion and Suggestions: In the study, it was determined that the theoretical 

knowledge of APGAR about midwifery students was good but the students experienced problems related to their 

application areas. It is recommended to support the students in the subjects they have difficulty, to create 

opportunities for healthcare professionals to practice and to implement skills development trainings in clinical and 

laboratory. 
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P-76    LOTUS DOĞUM 
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Doğum, son menstural periyottan 40 hafta sonra konsepsiyon ürünü olan fetus ve eklerinin uterustan dış ortama 

atıldığı bir süreçtir. Doğum eylemi, vajinal ve abdominal olarak gerçekleştirilirken son yıllarda suda doğum ve 

lotus doğum kavramları popülarite kazanmaya başlamıştır. Lotus doğum, göbek kordonunu doğum sonunda hemen 

kesmemek ya da plasenta ile bağını bebek doğduktan sonra da koparmamak olarak tanımlanır. Etimolojisine 

baktığımızda 1974 yılında, San Fransisco’da yaşayan Claire Lotus Day, hamileliği sürecinde araştırmalar 

yaparken, ünlü primatolog Jane Goodall’ın şempanzelerle ilgili gözlemleri dikkatini çekti. Anne şempanzelerin 

doğumdan sonra bebeklerini plasentaya bağlı halde bıraktıklarını ve kordonu kesmediklerini fark eden Claire 

Lotus Day, Batı dünyasında Lotus Doğum gerçekleştiren ilk kadın olarak anılmaya başlandı. Doğumdan sonra 

göbek kordonu klemplenmeksizin, bebeğin anne üzerine yatırılması ve emzirmeye başlanmasının oksitosin 

salınımını artırdığı, uterus kontraksiyonlarını tetiklediği ve dolayısıyla plasentanın doğal ve erken ayrılmasını 

kolaylaştırdığı bilinirken, bebeğin hayata daha yumuşak bir geçişle başlaması, anne bebek arasındaki enerjinin 

devam ettirilmesi, plasenta ve umblikal kord içerisindeki besin ve kök hücrelerin bebeğe aktarılmasının devam 

etmesi gibi faktörler lotus doğumun avantajları olarak sayılırken, plasenta ve umblikal kord içeriğinin bebeğe 

aktarılmasının 3-10 gün sürmesi ve diğer enfeksiyöz nedenler, anne ve yenidoğan morbidite ve mortalitesini 

artırması açısından lotus doğumun dezavantajları olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak, popülerlik kazanan 

alternatif doğum yöntemlerinin anne ve bebek sağlığını etkilemeden sağlık personelinin denetiminde ve uygun 

ortamlarda yapılmasının doğru olacağı düşüncesindeyiz. 
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LOTUS BIRTH 
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The birth is a process in which the fetus and its annexes, which are the product of conception, are ejected from the 

uterus outside 40 weeks after the last menstrual period. While labor, vaginal and abdominal deliveries were carried 

out in recent years, the concepts of birth and lotus birth began to gain popularity. Lotus birth is defined as not to 

cut the umbilical cord immediately at the end of the birth or to break the placenta with the baby after birth. 

According to his etymology, Claire Lotus Day, living in San Francisco, in 1974, was researching the process of 

pregnancy, while the attention of the famous primatologist Jane Goodall 's observations about the chimpanzees. 

Claire Lotus Day, who realized that the mother chimpanzees had left their babies attached to the placenta after 

birth and did not cut the cord, began to be called the first woman to perform Lotus Birth in the Western world. 

After birth, the umbilical cord is not clamped and the baby is put on the mother and breastfeeding increases the 

oxytocin release, triggers uterine contractions and thus facilitates the natural and early separation of the placenta. 

factors such as the continuation of transfer of nutrients and stem cells to the baby are considered to be the 

advantages of lotus birth, while the transfer of placenta and umbilical cord content to the baby lasts 3-10 days and 

other infectious causes can be considered as disadvantages of lotus delivery in terms of increasing maternal and 

neonatal morbidity and mortality. As a result, we believe that alternative methods of birth, which have gained 

popularity, will be performed under the supervision and supervision of health personnel without affecting maternal 

and infant health. 
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P-77    PEDOFİLİ: SUÇ MU HASTALIK MI? 
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1Balıkesir Üniversitesi  

Son yıllarda çocukların cinsel istismarının çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmektedir. Pedofili, 

en az 6 aylık bir süre boyunca kișide ergenlik dönemine girmemiș bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte 

bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranıșlarının yineleyici 

biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Pedofili bireylerin eylemlerinin nadir olarak impulsif bir cinsel 

eylem olarak ortaya çıktığı, büyük çoğunluğunun önceden planlandığı bilinmektedir. Genellikle eylemlerini gizli 

yaptıkları ve tedavi için bașvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemek mümkün olamamaktadır. 

Pedofili, tıbbi açıdan nedenleri, klinik özellikleri ve tedavi boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca 

bozukluğun ceza hukukunu ilgilendiren bir boyutunun olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle pedofilik bireylerin 

psikiyatrik açıdan adli gözlemleri yapılmaktadır. Adli olaylar içinde pedofiliye, diğer parafili olgularına göre daha 

sık rastlandığı bildirilmiştir. Dünyada son yıllarda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları önemli ölçüde 

artış göstermiştir. Tecavüzcülerin % 5'i ortaya çıkarken % 95'i gizli kalmaktadır. Ensest ilişkilerin ise binde biri 

ortaya çıkmakta, İstismarcıların yüzde 9’u ise çocukla aynı evde yaşamaktadır. ABD’de erkeklerin %12’sinin, 

kadınların ise %17’sinin çocukken kendilerinden daha yaşlı kişilerin cinsel istismarına maruz kaldıkları 

bildirilmiştir. Çocukların %89’u erkekler, %11’i kadınlar tarafından kötüye kullanılmaktadır. Cinsel istismarı 

ortadan kaldırmanın en etkin yolu, oluşmasını önlemektir. Yeni mağduriyetlerin oluşmaması için sıkı şekilde adli 

ve klinik izlem, kimyasal ve cerrahi kastrasyon, psikoterapi, psikofarmakolojik ilaçların kombine kullanımı en 

büyük yararı sağlayacaktır. 
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PEDOPHİLİA: IS IT A CRIME OR DISEASE ? 
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In recent years, sexual abuse of children is considered to be a very important public health problem. Pedophilia is 

defined as the recurrent occurrence of intense, sexually stimulating fantasies, sexual impulses or behaviors related 

to sexual activity with a child or children who have not entered adolescence for at least 6 months. It is known that 

the actions of pedophilia individuals are rarely seen as an impulsive sexual act and the majority are planned in 

advance. Generally, it is not possible to determine the prevalence of pedophilia cases because they act 

confidentially and do not apply for treatment. Pedophilia should be considered comprehensively with its medical 

causes, clinical features and treatment dimensions. It is also known that the disorder has a dimension that concerns 

criminal law. For this reason, psychiatric forensic observations of pedophilic individuals are performed. It has been 

reported that pedophilia is more common in forensic cases than in other paraphilia cases. Harassment or violence 

against children in the world in recent years has increased significantly. While 5% of rapists are exposed, 95% of 

them are hidden. One thousand per cent of incest relationships emerge and 9 per cent of the abusers live in the 

same house with the child. It has been reported that 12% of men and 17% of women in the USA are exposed to 

sexual abuse of older people as a child. 89% of children are abused by men and 11% by women. The most effective 

way to eliminate sexual abuse is to prevent it from occurring. The strict use of forensic and clinical follow-up, 

chemical and surgical castration, psychotherapy, and combined use of psychopharmacological drugs will ensure 

the greatest benefit in order to avoid new grievances. 

KEYWORDS: CHİLD ABUSE, INCEST, PEDOPHİLİA 

 
  



165 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-78    OBSTETRİK BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİSİ 
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TOZLU2 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Balıkesir Üniversitesi  

Obstetrik brakial pleksus paralizisi (OBPP) doğum sırasında brakial pleksusun gerilme veya kopma nedeniyle 

yaralanması sonucu görülen üst ekstremitenin kısmi veya total felcidir. OBPP genellikle doğum sırasında traksiyon 

uygulananlarda görülmektedir. Bunun dışında uterus içinde brakial pleksusun gerilmesi fetus hareketlerine bağlı 

olarak da geliştiği bildirilmiştir. Değişik ülkelerden farklı veriler bildirilmekle birlikte OBPP’nin insidansı, canlı 

doğumların %0,1- %2,5 kadarında oluştuğu genel anlamda kabul görmektedir. Bu insidans Down sendromunun 

veya müsküler distrofinin insidanslarından fazladır. Türkiye’de yapılmış bir çalışmada ise, 47.000 infant 

incelenmiş, insidans 0,9/1.000 olarak bulunmuştur. Yapılan diğer bir çalışmada ortalama doğum ağırlıkları 4272 

gram olan bebeklerde obstetrik brakial pleksus yaralanması oranını %2,4, clavicula kırığı oranını %2,3 olarak 

görülmüştür. Sezaryan yapılan doğumlarda oran oldukça düşüktür. OBPP'li olguların büyük kısmında anne yaşı 

40 civarında olup, doğumda travma hikayesi mevcuttur. Tedavide konservatif tedaviden cerrahi girişimlere kadar 

değişebilen pek çok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bir çok birey başlangıçta fizyoterapi ve iş-uğraşı tedavisi 

gibi konservatif yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu tedavilerin amacı çocuğun yaşına uygun fonksiyonel 

aktivitelerle etkilenmiş kolu kullanmasını ve kas fonksiyonunu uyararak yumuşak doku ve kas kontraktürlerini, 

eklem deformitelerini önlemektir. Doğum esnasında baş, boyun ve gövdenin yana doğru aşırı eğilmesi ya da 

fazlaca çekilmesi, pelvik uygunsuzluk, forseps kullanımı, 4000 gr üzerindeki doğumlar gibi durumlarda doğumu 

yaptıran ebenin OBPP konusunda yeterli bilgi ve beceri düzeyinde olması oluşabilecek komplikasyon ve kalıcı 

hasarların engellenmesi ya da en aza indirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. 
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OBSTETRİCAL BRACHİAL PLEXUS PALSY 

 
Ramazan ÇETİN1, Aysun ÇELİK2, Büşra Nur KAYACA2, Gülbin İLEN2, Aslı TAŞKIN2, Beyza Nur 

TOZLU2 

 
1Balıkesir University, 2Balıkesir University  

Obstetric brachial plexus paralysis (OPPP) is a partial or total paralysis of the upper extremity as a result of injury 

or rupture of the brachial plexus during labor. OBPP is usually seen in patients undergoing traction during labor. 

In addition, stretching of the brachial plexus within the uterus has also been reported to develop due to fetal 

movements. Although different data from different countries have been reported, the incidence of OBPP is 

generally accepted as 0.1% to 2.5% of live births. This incidence is higher than the incidence of Down syndrome 

or muscular dystrophy. In a study conducted in Turkey, 47,000 infants were examined, it was found incidence of 

0.9 / 1.000. In another study, the rate of obstetric brachial plexus injury was 2.4% and the rate of clavicle fracture 

was 2.3% in infants with a mean birth weight of 4272 grams. The rate is very low in cesarean deliveries. The 

majority of the patients with OBPP have a maternal age of 40 years and a history of trauma in the birth. There are 

many treatment modalities ranging from conservative treatment to surgical interventions. Many individuals are 

initially treated with conservative methods such as physiotherapy and occupational therapy. The aim of these 

treatments is to prevent the soft tissue and muscle contractures and joint deformities by stimulating the muscle 

function and using the arm affected by the functional activities appropriate for the age of the child. To prevent or 

minimize the possible complications and permanent damages of the midwife who has had enough knowledge and 

skill about OBPP during delivery, such as excessive bending or excessive pulling of head, neck and trunk sideways, 

pelvic nonconformity, use of forceps, births above 4000 g is of great importance. 
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P-79    MATERNAL BAĞLANMA VE EBELİK 
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Toplumun temelleri aile ile atılmaktadır. Aile çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken, büyümesi, gelişmesi ve 

davranışlarını da yönlendirerek toplumsal birey haline gelmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile aile ve aile 

ilişkilerinin çocukların yetişmesinde rolü büyüktür. Bu sürecin başlangıcında ise maternal bağlanma vardır. 

Maternal bağlanma doğumdan hemen önce başlayan, daha sonraki dönemlerde de devam eden bir süreçtir. Süreçte 

karşılıklı etkileşim mevcuttur. Doğum öncesi dönemde anne-bebek bağlılığının doğum sonrası dönemde 

gerçekleşen anne- bebek arasındaki ilişkiyi pozitif yönde etkilediği ve pozitif doğum öncesi bağlılığın ise bebeğin 

sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi için zorunlu olduğu söylenmektedir. Ayrıca doğum sonrası dönemde anne-

bebek bağlanmasının sağlıklı kurulması; çocuğun büyümesi, gelişmesi, sosyalleşmesi açısından çok önemlidir. 

Anne ve bebek arasındaki bağlanma genellikle tanışma, sahiplenme ve bağlanma evresi olarak üç aşamada 

incelenebilir. Bu üç evreye ek olarak annenin doğum öncesinde kendini anneliğe hazırladığı “Hazırlık” döneminin 

de eklenmesi doğru bir yaklaşım şeklidir. Ebeler, gebelik ve doğum sonrası bütün süreçlerinde annelere 

danışmanlık vermektedirler. Sonuç olarak, ebelerin antenatal bakımda bağlanmayı değerlendirilmesi ve sorunlara 

yönelik girişimlerde bulunması gerekmektedir. 
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The foundations of society are laid with the family. The family meets the needs of the child, growth, development 

and behavior by directing to become a social individual. Therefore, family and family relations have a great role 

in the education of children. At the beginning of this process there is maternal attachment. Maternal attachment is 

a process that begins immediately before birth and continues in later periods. There is mutual interaction in the 

process. It is said that mother-infant attachment in the prenatal period positively affects the relationship between 

the mother-baby in the postpartum period and positive prenatal commitment is necessary for the healthy physical 

and mental development of the baby. In addition, the establishment of maternal-infant attachment in the postpartum 

period; it is very important for the growth, development and socialization of the child. The bond between the 

mother and the infant can generally be examined in three stages as the stage of getting acquainted, acquiring and 

connecting. In addition to these three phases, it is a correct approach to include the ğ Preparation an period that 

the mother has prepared for motherhood before birth. Midwives provide counseling to mothers in all stages of 

pregnancy and childbirth. As a result, midwives should evaluate the attachment in antenatal care and make attempts 

to address problems. 
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P-80    ÇAĞIN FENOMENİ TÜKENMİŞLİK SENDROMU: EBELİK MESLEĞİ’NDE 

NEDEN, NİÇİN, NASIL? 

 
Safiye AĞAPINAR ŞAHİN1, Öznur HASDEMİR2 

 
1Atatürk Üniversitesi, 2İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı, Sivas 

Tükenmişlik kavramı son yıllarda üzerinde araştırma yapılan çağın fenomen konuları arasındadır. Modern yaşamın 

hastalığı olarak tanımlayabileceğimiz 'Tükenmişlik Sendromu’’ insanlarla bire bir iletişim gerektiren meslek 

gruplarında daha sık görülen; bireylerin fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinliğine yol açan bir sendrom olarak 

tanımlanmaktadır. Tükenmişlik sendromunun anahtarı, duygusal tükenme hissinin artmasıdır ve bu durum 

tükenmişlik durumunun başlangıcı, merkezi ve en önemli bileşenidir. Temelde kadına ve yenidoğana özelde ise 

topluma yaygın olarak yüz yüze hizmet veren Ebelik Mesleği çalışma alanı gereğince ‘Tükenmişlik Sendromu’’ 

konusunda yüksek risk altında olduğu kabul edilebilir. Nitekim bugün ülkemizde de olmak üzere Dünya’nın birçok 

yerinde tükenmişlik yaşayan Ebelerin olduğu bildirilmektedir. Ebeler Neden ve Niçin Tükenmişlik Yaşıyor 

Sorusunun cevabı ise iş gücünün kalıcılığını güçleştiren ve ebelerin kaliteli bir bakıma önderlik etmesine engel 

olan birçok faktörün olduğunu göstermektedir. Araştırmalara göre ebeler uygulamalarını bağımsız yapabilecek 

otonomiye sahip olmadıklarında; rol karmaşası yaşadıklarında; bakım verilen grubun hassas olmasından kaynaklı 

duygusal stres yaşadıklarında; toplumsal cinsiyet algısına maruz kaldıklarında; hasta sayısının fazla ve iş gücünün 

yetersiz olduğu anlarda; çalışma koşulları ve çalışma saatleri düzenli olmadığında; alan dışı istihdam 

edildiklerinde; mesleği isteyerek seçmediklerinde; mesleki aidiyet duygusu yaşamadıklarında; meslekte eğitim 

seviyesi yükseldikçe beklentileri karşılanmadığında; hasta ve yakınlarının şiddetine maruz kaldıklarında; mesleğe 

başlamadan önce öğrencilikte olumsuz deneyimler yaşadıklarında; yöneticilerin zorbalık, hakkaniyetsizliği ile 

karşılaştıklarında; kariyer ve ilerleme fırsatı bulamadıklarında; dava korkusu taşıdıklarında; meslekler arası 

çatışma yaşadıklarında; meslekten ayrılmak zorunda kaldıklarında tükenmişlik yaşıyorlar. Ebeler duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması gibi çok boyutlu bir tükenme sendromuna doğru 

sürüklenirken “Nasıl”engelleriz sorusunun cevabı aranmalıdır. Tükenmişliğe neden olan faktörlere yönelik 

politika ve stratejiler yeniden gözden geçirilmelidir. Ebelerin duygusal, fiziksel sağlık sorunlarını azaltmak ve 

yıpranmalarını önlemek için konu hakkında daha fazla çalışma yapılmasına, mesleki örgütlenmenin artırılmasına 

ve sorunlara çözüm getirilmesine önem verilmelidir. Bu derlemenin Ebelerin yaşadıkları tükenmişlik konusunda 

farkındalık yaratacağını umuyoruz. 
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The concept of burnout is one of the phenomena in recent years. 'Burnout Syndrome' is more common in 

occupational groups requiring one-to-one communication with people; it is defined as a syndrome leading to 

physical, emotional and mental exhaustion of individuals. The key to burnout syndrome is the increased feeling of 

emotional exhaustion, which is the beginning, central and most important component of the state of burnout. In 

particular, the Burnout Syndrome is at high risk for women and in particular in Midwifery Profession, which serves 

the society face to face. Fort his reason it is reported there are midwives having burnout in many parts of the world, 

also in our country. Why do midwives experience Burnout? The answer shows that there are many factors making 

the permanence of the labor force difficult and prevent midwives from leading a quality care. According to the 

research, midwives do not have autonomy to make their applications independent; when they experience role 

chaos; when they are exposed to gender perception; when they are employed outside the field; when they do not 

have sense of professional belonging; the higher the level of education in profession; when subjected to violence 

of patients and their relatives; when they face bullying and unfairness; when they experience inter-professional 

conflict; they have burnout when they have to leave profession. When the midwives are dragged into a 

multidimensional exhaustion syndrome such as emotional exhaustio and personal success, we look for an answer 

to their problems. Policies and strategies for the factors causing burnout should be reviewed. In order to reduce 

the problems of midwives, more attention should be paid to further work on the subject, to increase professional 

organization and address problems. We hope that this review will create awareness on the burnout of midwives. 
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Doğada doğurma yeteneğine sahip olan her canlının sütü o canlının yavrusu için en ideal besindir. Bu besinler 

tabiat tarafından o yavrunun vücut gereksinimlerini karşılamaya yönelik ve anne sütünün nasıl daha kolay 

sindirebileceği şeklinde ayarlanmıştır.(7,8) 

Çocuğun anne sütüne ulaşmasındaki yol ise emzirmedir. Anne sütü çocuğun zihnen ve fiziken gelişiminde en 

önemli etkendir. Anne sütü bebek için besleyici olmasının yanı sıra hem annenin sağlığını hemde toplum 

sağlığınıda koruyucu etkilere sahiptir.(8) 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2018 Emzirme kartı raporuna göre 2015’te doğan yaklaşık 4 

milyon bebekten çoğu (%83,2) emzirilmeye başlanmış fakat birçoğu emzirmeyi erken sürede bırakmışlardır.(6) 

CDC raporlarına göre; neredeyse annelerin yarısına yakını (%46,9)  3. Ayda emziriyordu. 

Bebeklerin sadece 3/1 i  ( % 35,9) 12. Ayda emziriyordu. 

Her 4 bebekten 1 i emziren anneler ve bebekleri için önerilen uygun şartlarda doğumlarını gerçekleştiriyordu.  

Emzirmeye başlayan bebeklerin bu yüksek yüzdesi çoğu annenin emzirmek istediğini ve bunu yapmaya çalıştığını 

göstermektedir.(6) 

Ülkemize baktığımızda ise başlıca sağlık sorunlarından birisinin ana –çocuk sağlığı olduğu görülmektedir. Doğum 

sonunda yeterli ve uygun bakım almayan bebeklerde mortalite oranı fazladır.(2) 

Yapılan araştırmalara göre primipar gebelerin bebek bakımı ve doğum tecrübeleri olmadığı için bilgiye ihtiyaç 

duyma oranlarının yüksek bulunmuştur. En çok ihtiyaç duydukları konular ise bebek bakımı ve 

beslenmesidir.(1,2,9,10) 

 Doğan N. Ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada primipar annelerin %91,1 nin bebek bakımı ile ilgili bilgiye 

gereksinim duydukları belirlenmiştir.(2) Yine aynı çalışmada primipar anne adaylarına emzirme eğitimi öncesi 

bilgi düzeyleri ölçüldüğünde annelerin bebeklerin 6. ayına kadar sadece anne sütü ile beslenmesine yönelik 

bilgileri %67,3 iken, eğitim sonrasında ki bilgileri yüzdeliğe yansıtıldığında bu oran%99 olmuştur. 

TNSA 2013 verilerine göre 6 ay altındaki çocuklarda sadece anne sütü ile beslenme oranı %30,1 dir. TNSA 2013 

verilerine göre doğumdan sonraki 1 saat içinde emzirilen çocuklar oranı %50 dir.(1) 

TNSA 2013 verilerine göre doğumdan sonraki 1 gün içinde emzirilen çocukların oranı % 70dir. Anne sütünden 

önce başka gıda alan emzirilmemiş bebeklerin oranı ise % 26 dir.(1) 

Samlı ve arkadaşlarının(2006) da yaptığı bir çalışmada annenlerin anne sütünün yeterliliği üzerine kaygıları ve 

sosyal çevrenin etkisi ek gıdaya erken başlamalarına neden olduğu bulunmuştur.(3) 

Çalık Y. K ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı bir çalışmada annenin yaşı, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, 

aile yapısı, antenatal izlem sıklığı, anne sütü ve emzirme ile ilgili eğitim alma durumu, yaşayan çocuk sayısı ile 

ilk 6 ay sadece anne sütü verme arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.(4) Yine bu çalışmada 

annenlerin bebeklerini ilk anne sütü verme oranları ise %76,3 olarak bulunmuştur. Yine bu çalışmada annenlerin 

sadece %45,6 sı doğumdan sonraki ilk yarım saatte bebeklerini emzirmişlerdir. İlk yarım saatte emzirmeyen 

annelere emzirmeme nedeni sorulduğunda ise %54,6 sı bebeğin emmek istemediğini, %21,6 sı ise sütünün 

gelmediğini söylemişlerdir. 

Demirtaş ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada annenlerinn emzirirken ev işleri ile yükümlülüklerinin emzirmeye 

devam etmelerinde büyük bir engel olduğunu, eğitim düzeyi yüksek olan annelerde ise bunun üzerine sosyal 

aktivitelere katılma isteğinin de olduğunun eklenmesiyle emzirmeye devam etmelerininin önünde büyük bir tehdit 

unsuru olacağı saptanmıştır.(5) 
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The milk of every creature capable of giving birth in nature is the ideal food for the offspring of the creature. 

Mother's milk is the most important factor in the child's mental and physical development. Mother's milk has a 

protective effect on the health of the mother as well as the health of the mother. (8) 

Most of the 4 million infants born in 2015 (83.2%) started breastfeeding, but many of them left breastfeeding early 

(2016). 

According to CDC reports; almost half of the mothers (46.9%) were breastfeeding at the third month. 

Only 3/1 of babies (35.9%) were breastfeeding at 12 months. 

1 out of every 4 babies gave birth to their mothers and their babies. 

This high percentage of breastfeeding babies shows that most mothers want to breastfeed and try to do so. (6) 

When we look at our country, it is seen that one of the main health problems is the main child health. At the end 

of the birth, the mortality rate is high in babies who do not take adequate and appropriate care. (2) 

According to the researches, the need for information is high because primipara pregnants do not have baby care 

and birth experiences. The subjects they need most are baby care and nutrition. (1,2,9,10) 

 In a study conducted by Doğan N. et al., It was determined that 91.1% of primipar mothers need information about 

infant care. (2) Again, in the same study, the level of knowledge of the mothers of the infants before the 

breastfeeding education was measured. The information about breastfeeding was 67.3% until the end of the month, 

and this rate was 99% when the information after the training was reflected to the percentage. 

According to TDHS 2013 data, only breastfeeding rate is 30.1% in children under 6 months. According to TNSA 

2013 data, the rate of children breastfed is 50% within 1 hour after birth (1). 

According to TDHS 2013 data, the rate of breastfeeding children is 70% within one day after birth. 26% of non-

breastfed babies who received other food before breast milk. 

In a study conducted by Samlı et al. (2006), it was found that the concerns of your mothers on the adequacy of 

breastmilk and the effect of the social environment caused them to start additional food early (3). 

In a study conducted by Çalık Y. K et al. In 2017, the difference between the mother's age, education level, study 

status, family structure, frequency of antenatal follow-up, education about breastfeeding and breastfeeding, 

number of children living and difference between breastfeeding and first 6 months (4) In this study, the rate of 

mothers giving their mothers their first mothers were 76.3%. In this study, only 45.6% of the mothers nursed their 

babies in the first half hour after the birth. When asked why, 54.6% of the baby did not want to suck, 21.6% said 

that the milk did not come. 

In a study conducted by Demirtas and his colleagues breastfeeding while working with your mother is a major 

obstacle to continue breastfeeding, with high levels of education in mothers on the social activities to add to the 

wish to participate in social activities, adding that it will be a major threat to continue to breastfeed. 
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Kolostrum, doğumun hemen sonrasında dişi memeliler tarafından salgılanan, bileşimi ve görünüşü normal sütten 

farklı olan yoğun kıvamlı, sarımtırak renkte, tadı acı ve besleyici değeri yüksek bir salgıdır. Kolostrumun yapısı 

daha çok kanın yapısına benzer. Bunun da fizyolojik açıdan önemi bulunmaktadır. Daha çok yenidoğanın 

beslenmesine uygundur. Süt proteinlerini, özellikle yüksek miktarda immun proteinler, kalsiyum, sodyum, 

magnezyum, fosfor ve tuzlarını içerir. Bileşimindeki maddeler, özellikle magnezyum tuzları (MgCl2), 

kolostrumun laksatif bir etkiye sahip olmasını sağlar. Bu etki yenidoğanın barsaklarındaki mekonyumun atılmasını 

kolaylaştırır. Yenidoğanın hücresel ve humoral cevabı tam olarak gelişmemiş olduğundan T ve B lenfositlerinin 

sayıları düşük, fonksiyonları yetersizdir. Yapılmış ve yapılmakta olan immünolojik çalışmalar besleyici olarak 

üstünlüğü tartışılamayan anne sütünün içerdiği hücreler, immünglobülinler ve diğer bazı faktörlerde yenidoğan ve 

süt çocuklarını enfeksiyonlardan koruma özelliğini de göstermiştir. Kolostrumun hücresel içeriğini T ve B 

lenfositleri, nötrofiller, makrofajlar ve epitelial hücreler oluşturur. Bu hücrelerin sayısında laktasyon süresince 

değişim görülür. Kolostrumda 8.10/mm. hücre varken matür sütteki hücre sayısı 10/mm'den azdır. Kolostral 

hücrelerin % 40-60'ını nötrofil granülositler, % 30-50'sini makrofajlar oluşturmaktadır. Her iki tip hücrede 

fagositozla ve interferen sentez edilerek anne sütü ile beslenen çocuğun özellikle C. albicans, E, coli, stafilokok 

enfeksiyonlarından korunması sağlanır. Kolostrum besleyici öğeler açısından zengin olduğu kadar spesifik 

fonksiyonlar üzerine de etkili olan bir çok biyolojik aktif maddeyi yapısında bulundurmaktadır. Örneğin 

kolostrumun sporcularda; güç ve dayanıklılığı artırdığı, daha fazla enerji verdiği, yağ dışı kas kütlesini 

desteklediği, yağ yakımını artırdığı, yoğun çalışmalardan sonra düşen bağışıklık seviyesini yükselttiğini, iyileşme 

süresinin kısaldığını, yaraların iyileşmesini hızlandırdığı, mental uyanıklık ve pozitif ruh hali verdiği bildirilmiştir. 
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Colostrum, which is secreted by female mammals immediately after birth, differs from normal milk in terms of 

appearance and composition, dense, yellowish, bitter taste and nutritional value is a high secretion. The structure 

of colostrum is more like the structure of blood. This has a physiological importance. It is more suitable for feeding 

newborns. It contains milk proteins, in particular high amounts of immune proteins, calcium, sodium, magnesium, 

phosphorus, and salts thereof. Ingredients, particularly magnesium salts (MgCl2), ensure that the colostrum has a 

laxative effect. This effect facilitates the removal of meconium in the intestines of the newborn. Since the cellular 

and humoral response of the newborn is not fully developed, the numbers of T and B lymphocytes are low and 

their functions are inadequate. Immunological studies conducted and immunological studies have demonstrated 

the ability to protect newborns and infants from infections in breastmilk cells, immunoglobulins and some other 

factors. The cellular content of colostrum is composed of T and B lymphocytes, neutrophils, macrophages and 

epithelial cells. The number of these cells changes during lactation. 8.10 / mm in colostrum. the number of cells 

in mature milk is less than 10 / mm when there is cell. 40-60% of colostral cells are neutrophil granulocytes and 

30-50% are macrophages. In both types of cells, phagocytosis and interferen are synthesized and fed with breast 

milk. Colostrum is rich in nutrients as well as many biological active substances that are effective on specific 

functions. For example, in athletes of colostrum; It has been reported that it increases the strength and stamina, 

gives more energy, supports non-fat muscle mass, increases fat burning, increases immunity level after intensive 

studies, shorten recovery time, accelerates healing of wounds, gives mental alertness and positive mood. 
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Bu araştırma göçün kadınların üreme sağlığı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla güncel literatür taraması 

yapılarak hazırlanmıştır. Göç, siyasal, ekonomik, dini, sosyal ve diğer nedenlerle kişilerin veya toplulukların 

hayatlarının tamamını ya da bir kısmını geçirmek üzere mevcut yaşamlarını sürdürdükleri yerden başka bir yere 

yerleşmek koşuluyla yer değiştirmesi hareketidir. Göçe neden olan etmen ne olursa olsun, fiziksel, sosyal ve 

kültürel olarak etkilenen bireylerde en fazla sağlık sorunu görülmekte ve sağlık sorunu yaşayan grupların başında 

kadınlar gelmektedir. Bunun yanı sıra, kadınların uluslararası göçmen nüfusunun yarısını oluşturması ve bazı 

ülkelerde bu oranın %70-80’lere kadar yükselmesi de göçmen kadın sağlığının ön plana çıkmasına neden 

olmaktadır. Yapılan göçün, düşük gelir düzeyine sahip bir ülkeden yüksek gelire sahip bir ülkeye olduğu 

durumlarda, sağlık hizmetleri açısından kadının durumu iyileşmektedir. Ancak bu gibi durumlarda da kadının o 

ülkedeki sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için, o ülkenin dilini bilmesi ve iş sahibi olması gerekmektedir. 

Günümüzde yaşanılan göçlerin çatışma, yoksulluk temelinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, bu 

durumun yaşanılma olasılığı gittikçe azalmaktadır. Göçün yapıldığı bölgede yeterli sağlık hizmetlerinin olmayışı, 

sağlık güvencelerinin olmaması, dil sorunu, eğitim düzeyinin yetersiz olması, yetersiz hijyen, kötü ekonomik 

durum ve çok eşlilik gibi kadın sağlığını etkileyen etmenler, çoğunlukla üreme sağlığı sorunlarının görülmesine 

yol açmaktadır. Yapılan çalışmalarda da, göçmen kadınların % 65’inin sağlık durumlarının zayıf-kötü olarak 

belirlendiği ve en sık görülen sağlık sorunları olarak da jinekolojik ve psikolojik yakınmaların yer aldığı 

görülmektedir. Bu konuda sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde çalışan ebeler, göçmen kadınların üreme sağlığı ile ilgili sorunlarını çözmede, doğru ve etkin 

kontraseptif kullanmalarında ve perinatal mortaliteyi azaltmada önemli rollere sahiptir. 
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This study has been prepared through the literature review to examine the effect of migration on reproductive 

health of women. Migration is a replacing movement of people or communities because of political, economic, 

religious, social and other reasons from a place where they live in order to live all or part of their lives. Regardless 

of the cause of migration, individuals being affected physical, social and culturally have the highest number of 

health problems and women are the ones having health problems most. In addition, the fact that women constitute 

half of the international immigrant population and in some countries this ratio rises to 70-80% causes immigrant 

women’s health to come to the forefront. The status of women is improved in terms of health services where the 

migration is to a country with a high income from a country with low income. However, in such cases, a woman 

needs to know the language of the country and have a job in order to benefit from the health services in that 

country. Considering that today, the migrations are based on conflict and poverty, the likelihood of experiencing 

this case is decreasing. The factors affecting women’s health, such as lack of adequate health services, lack of 

health insurance, language problems, low educational level, inadequate hygiene, poor economic status and 

polygamy, cause mostly reproductive health problems. Through the literature review, the studies have shown that 

65% of migrant women have poor health conditions and gynecological and psychological complaints are the most 

common health problems. Health professionals have important responsibilities in this regard. Midwives especially 

working in primary health care services have a crucial role in solving the problems of reproductive health of 

migrant women, using correct and effective contraceptives and reducing perinatal mortality. 

KEYWORDS: MİGRATİON, WOMEN, REPRODUCTİVE HEALTH, MİDWİFE 

 
  



177 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-84    EBELİK HİZMETLERİNDE EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM 

 
Ayden ÇOBAN1, Tuğçe DEMİR1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Ebelik Hizmetlerinde Eşitlikçi Yaklaşım Giriş: İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek olan ebelik mesleği, sağlıktaki 

bilimsel gelişmelere uyum sağlayarak gelişimini sürdürmüş, bilim, sanat, etik değerler içeren profesyonel bir 

meslek disiplinidir. Ebeler, hiçbir ayırım yapmadan, kültürel farklılıklara saygı içinde kadına ve ailesine bakım 

sağlamalı ve zarar veren kültürel uygulamaları engellemek için çalışmalıdır. Amaç: Bu derlemenin amacı, ebelik 

hizmetleri kapsamında eşitlikçi yaklaşımın önemini ve bu alandaki gelişmeleri vurgulamaktır. Yöntem: Sağlık 

alanında ve ebelik hizmetlerinde eşitlikçi yaklaşımı ele alan çalışmalar, web sayfaları, kitaplar, dergiler 

incelenmiştir. Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü, sağlıkta eşitsizliklerin, özellikle risk grupları olarak kabul edilen 

gruplarda ortaya çıktığını bildirmektedir. Bu gruplar; işsizler, kadınlar, çocuklar, göçmenler, ırk ayrımına maruz 

kalanlar ve etnik azınlıklardır. Sağlıkta eşitsizlikleri doğuran temel nedenlerin başında ise yoksulluk ve savaşlar 

vardır. Sağlıkta eşitliğin amacı, sağlık düzeyinde farklılıkları ortadan kaldırmak değil, sağlık düzeyinde 

farklılıklara yol açan, önlenebilir ve adil olmayan faktörleri azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Yani benzer 

gereksinimler için sağlık hizmetlerine eşit ulaşılabilirlik, benzer gereksinimler için eşit kullanım ve herkese eşit 

kalitede hizmet vermektir. Ebeler sağlık hizmeti verirken kadınlara kültürel gereksinimlerine göre kendisi ve 

bebeği için bilgi, öneri ve buna uygun bakım vermelidir. Bakım verirken kadınlara, mesleğine ve topluma saygılı 

olmalıdır. Kadınların mahremiyetine saygı göstermeli, gizliliğini korumalıdır. Kadınların özgüvenlerini 

geliştirmelidir. Gerekirse bir üst sağlık kurumuna yönlendirmelidir. Kadınlarla etkili bir iletişim kurabilmeli, iyi 

bir dinleyici olabilmeli ve kadınları her konuda desteklemelidir. Sonuç ve Öneriler: Sağlık hizmetlerinin büyük 

bir bölümünü kapsayan anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi, korunması, doğum öncesi, doğum ve doğum 

sonrası bakımın sağlanmasında en önemli sağlık insan gücünü oluşturan ebeler; bir birey olarak kadınların, bütün 

insanlarla eşit sağlık bakımı almaya hakkı olduğunu kabul etmektedir. Ebeler yetkinliklerini sürdürebilmek için 

kanıta dayalı güncel bilgiler ışığında, mesleki uygulamalarını geliştirerek ve eşitlikçi yaklaşım içerinde 

kendilerinden beklenen hizmeti sunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Ebelik, bakım, eşitlikçi yaklaşım 
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EQUALİTY APPROACH IN MIDWIFERY SERVICE Introduction: The profession of midwifery which is as old 

as human history, science, art, is a professional discipline with ethical values. Midwives should, without any 

distinction, provide care to women and their families in respect of cultural differences and work to prevent cultural 

practices that are damaging. Objective: The aim of this review is to emphasize the importance of an equality 

approach in midwifery services and the developments in this field. Methods: Equality approach in dealing with 

work in the field of health and midwifery services, web pages, books, magazines were examined. Results: The 

World Health Organization reports that health inequalities occur in groups considered as risk groups in particular. 

These groups; unemployed, women, children, immigrants, racial discrimination and ethnic minorities.Poverty and 

wars are the main reasons that cause health inequalities.The aim of equality in health is not to eliminate differences 

in health level, but to reduce or eliminate preventable and unfair factors that lead to differences in health level.So 

similar requirements for equal accessibility to health services is to give everyone equal access and equal quality of 

services for similar requirements. Midwives should provide information, advice and appropriate care for 

themselves and their baby according to their cultural needs while providing health services.While giving care, it 

should respect women, profession and society.They must respect the privacy of women and protect their 

privacy.Midwives should develop women's self-confidence. If necessary, women must lead to an upper health 

institutions. Midwifes with women must be able to communicate effectively, midwifes must be a good listener and 

they should support women at each subject. Conclusion and Recommendations:Midwives should be able to 

maintain their competencies in the light of current evidence-based information, by improving their professional 

practice and providing the expected service within the egalitarian approach.Key Words:Midwifery,care,equality 

approach 
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Gebelikteki tarama testlerinin amacı mümkün olduğunca en erken zamanda anomalili bebeği saptamaktır. Bu 

çalışmada kadınların gebelikteki tarama testlerine yönelik olarak deneyimleri incelenmiştir. Araştırma gelişigüzel 

(rastlantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 60 kadın ile yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru formu ile toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 41.13± 11.31 (min.24-max.65)’dir. Kadınların %43.3’ü lise mezunu, 

%90.0’ı evli, %36.7’si iki gebelik geçirmiş, %46.7’sinin bir çocuğu var, %76.7’sinin hiç abortus hikayesi yok, 

%83.3’ünün hiç küretaj hikayesi yok ve kadınların hiç biri ölü doğum yapmamıştır. Kadınların büyük bir 

çoğunluğu (%30.0) gebelikte hiçbir tarama testi yaptırmadıklarını ifade etmişlerdir. Tarama testi yaptıran 

kadınların içinden %46.7’si doktor istediği için test yaptırdıklarını ve çok büyük bir (%97.0) tarama testi 

sonuçlarından olumsuz olarak etkilenmediklerini belirtmişlerdir. Çalışma bulgularına göre kadınların büyük bir 

kısmının hiçbir tarama testini yaptırmamış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca bağlı olarak gebelere tarama 

testleri hakkında yapılandırılmış bir eğitim verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EĞİTİM, GEBE, TARAMA TESTİ. 
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WOMEN AND SCAN TESTS EXPERIENCES 

 
Keziban AMANAK1, Eylem Can AÇIKEL1 

 
1Adnan Menderes University  

The aim of screening tests during pregnancy is to identify the baby with anomaly as early as possible. In this study, 

the experiences of women for screening tests during pregnancy were examined. The study was conducted with 

random sampling method in a shopping center in Aydın province with 60 women who accepted to participate in 

the study voluntarily. The data were collected with the questionnaire developed by the researchers. In the 

evaluation of the data, the measurement values are presented as average and the class data are presented with 

number and percentage distributions. The mean age of the women was 41.13 ± 11.31 (min.24-max.65). Of women, 

43.3% are high school graduates, 90.0% are married, 36.7% have two pregnancies, 46.7% have one child, 76.7% 

have no history of abortion, 83.3% have no history of curettage and no women one has not delivered a stillbirth. 

The majority of women (30.0%) stated that they did not receive any screening tests during pregnancy. Of the 

women who had screening tests, 46.7% stated that they performed a test because they wanted a doctor and they 

were not negatively affected by a very large (97.0%) screening test. According to the study results, it was 

concluded that most of the women did not have any screening test. Depending on this result, it may be 

recommended to give structured training to pregnant women about screening tests. 

KEYWORDS: EDUCATİON, PREGNANT, SCREENİNG TEST. 
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P-86   BABALARIN DOĞUM DESTEĞİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 

 
Tuğba TAHTA1, Ebru CERAN1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Giriş: Ebeveyn olma eşlerin gebeliğe karar vermeleri ile başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Amaç: Bu 

çalışma babaların doğum desteği hakkında görüşlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Materyal- Metod: 

Araştırma, Lokman Hekim Ankara Hastanesi‟nde babaların doğum desteği hakkında düşüncelerini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Lokman Hekim Ankara Hastanesi‟nde 

gebe okuluna gelen babalar oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 25 baba 

oluşturmuştur. Bulgular: Babalara iki soru sorulmuştur. Birincisi doğumda eşinize kimin destek olmasını istersiniz, 

ikincisi ise eşinize destek olacak kişiyi seçme nedeniniz nedir? Tartışma: Babaların çoğunluğu doğum eyleminde 

eşlerinin yanında olmak istemiştir. Bu durum babaların doğum eyleminde eşlerini yalnız bırakmak istemediklerini 

göstermiştir. Babalar kan bağı olan birinin yanında eşlerinin daha rahat olacağını düşünmektedirler. Ayrıca kan 

bağı olan birinin sağlık personeli olması babayı daha da rahatlatmaktadır. Bu durum babaların tecrübeye dikkat 

ettiklerini göstermektedir. Daha önce doğum olayını yaşamış kadınların daha yardımcı olabileceğini 

düşünmektedirler. Babalar doğum eyleminde daha profesyonel birinin destek olmasının daha sağlıklı olacağını 

düşünmektedirler. Sonuç: Bu çalışma ile babaların doğum eylemine sıcak baktıkları, eşlerini en özel anlarında 

yanlarında olmak istedikleri ve doğum eyleminde onları desteklemek istedikleri görülmektedir. Antenatal eğitim 

programlarında eğitilen babaların gebelik, doğum ve doğum sonu sürece katılımlarının daha fazla olacağı 

düşünülmektedir. Ebeler antenatal eğitimlerinde baba adaylarını da kapsayan eğitimi planlamaları ya da antenatal 

sınıfların sayısını arttırarak tüm ebeveyn adaylarının bu sürece hazırlanmalarına yardım etmeleri gerekmektedir. 
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THOUGHTS ABOUT FATHER'S BIRTH SUPPORT 

 
Tuğba TAHTA1, Ebru CERAN1 

 
1Lokman Hekım Unıversıty 

Introduction: Being a parent is a process that begins with the decision of the spouses to get pregnant and is a life-

long process. Objective: The aim of this study was to investigate the views of fathers on birth support. Material 

and Method: The research was carried out as a descriptive study to determine the opinions of fathers on birth 

support at Lokman Hekim Ankara Hospital. The universe of the research consisted of fathers who came to the 

pregnant school at Lokman Hekim Ankara Hospital. The sample consisted of 25 fathers who volunteered to 

participate in the study. Findings: Fathers were asked two questions. First, who would support your spouse at birth, 

and secondly, why would you choose to support your spouse? Discussion: The majority of fathers wanted to be 

with their wives in labor. This situation showed that the father did not want to leave his wives alone in the labor. 

Fathers think that their spouse would be more comfortable with someone who has blood. In addition, the blood of 

a person with a health bond to the health of the father is more comforting. This shows that fathers pay attention to 

the experience. They think that women who have experienced the birth can be more helpful. Fathers think that it 

would be healthier to support a more professional person in the labor process. Conclusion: In this study, it is seen 

that fathers look hot in labor, they want to be with their spouses in their most special moments and they want to 

support them in labor. It was observed that fathers who were trained in antenatal education programs were more 

involved in pregnancy, delivery and postpartum period. Midwives need to help all parents to prepare for this 

process by planning their training in antenatal education, which also includes father candidates, or by increasing 

the number of antenatal classes. 

KEYWORDS: BIRTH, SUPPORT, FATHER 
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P-87    KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE FARKINDALIK 

 
Keziban AMANAK1, Tuğçe KAYA1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Kadına yönelik şiddet, temel hakların ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan 

güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Dolayısıyla bu çalışma toplumun kadına 

yönelik şiddete ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma gelişigüzel (rastlantısal) örnekleme 

yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kişi ile 

yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm 

değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 

34.70± 14.93 (min.19-max.70)'dir. Katılımcıların %60’ı kadın, %40’ı erkek olup %50’si üniversite mezunudur. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%53.3) şiddetin türleriyle ilgili olarak sadece fiziksel ve psikolojik şiddeti 

saymışlardır. Katılımcıların %76.7’si kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna “olmamalı” 

cevabını vermişlerdir. Kadına yönelik şiddeti azaltmaya ilişkin öneriler sorulduğunda %43.3’ü eğitim sisteminde 

şiddet konusunun işlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun 

şiddeti tasvip etmediği ancak şiddet denildiğinde sadece akıllarına fiziksel ve psiklojik şiddet geldiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Toplumda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medyanın daha çok 

kullanımı ve bilgilendirme toplantıları gibi halka ulaşılabilecek eğitim hizmetlerinin artırılması önerilebilir. 
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VIOLENCE AND AWARENESS FOR WOMEN 

 
Keziban AMANAK1, Tuğçe KAYA1 

 
1Adnan Menderes University  

Violence against women is a violation of fundamental rights and freedoms and is an important problem arising as 

a result of unequal power relations between men and women. Therefore, this study was conducted to determine 

the views of the society on violence against women. The study was conducted with random sampling method in a 

shopping center in Aydın province with 60 human who accepted to participate in the study voluntarily. The data 

were collected with the questionnaire developed by the researchers. In the evaluation of the data, the measurement 

values are presented as average and the class data are presented with number and percentage distributions. The 

mean age of the participants was 34.70 ± 14.93 (min.19-max.70). The vast majority of respondents (53.3%) 

considered only physical and psychological violence related to the types of violence. 76.7% of the respondents 

answered hakkında what should you think about violence against women kad? When asked about suggestions to 

reduce violence against women, 43.3% stated that violence should be addressed in the education system. It was 

concluded that the majority of the participants did not approve of violence, but when it was said of violence, only 

physical and psycho- logical violence occurred in their minds. In order to raise public awareness on violence 

against women, it may be advisable to increase the number of educational services available to the general public, 

such as the use of social media and information meetings. 
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P-88    DİCK-READ VE BRADLEY METODLARIYLA DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNDE 

EBENİN ROLÜ 

 
Gamze YÜKSEL1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Avrupa’da 1950-1960’lı yıllarda müdahaleli ve analjezi kullanılarak yapılan doğumların artması sebebiyle doğal 

doğum felsefeleri ortaya atılmıştır. Günümüzde de doğum hazırlık sınıfları eğitimlerinde yer alan Dick-Read ve 

Bradley metodları bu felsefelerin başlıcalarındandır. Dick-Read doğum korkusunun, ağrıyı ve gerginliği 

beraberinde getirdiğini, Bradley ise doğumu kolaylaştırmak ve eş desteğini arttırmak için partnerin koçluğunun 

gerektiğini savunmuştur. Bu felsefelerin temel amacı doğumda ağrı kontrolü ve gebeye destek sağlamaktır. 

Gebelik ve doğumun birinci evresinin başlamasından itibaren gebeye en yakın iletişimi kuran ve tüm süreci 

gebeyle beraber geçirecek olan ebelere bu alanda fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Gebenin doğum eyleminde ve 

doğum sonu döneme hazırlanmasında ebenin önemli rolleri bulunmaktadır. Ebe, doğum korkusunu yenmede ve 

doğum ağrısı ile başa çıkmada, annenin doğumdan memnuniyetini arttırmada ve eş desteği sağlamada önemli rol 

oynamaktadır. Bu doğrultuda doğum hazırlık eğitimlerinde ebelerin Bradley ve Dick-Read metodlarını 

kullanmasının önemi ön plana çıkmıştır. Yapılan bir çalışmada, doğuma hazırlıkta ağrı kontrolünde ebeler 

tarafından solunum egzersizleri çok bilinip yararlanılmasına rağmen, Dick-Read ve Bradley metodlarının ebeler 

tarafından çok az kullanılan yöntemlerdendir. Bu sebepten ebelik lisans programı eğitiminde ve çalışan ebelere 

doğum hazırlık eğitimleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim yapılması, bilgilendirme ve kurs programlarının 

düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ, BRADLEY METODU, DİCK-READ 
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THE ROLE OF MIDWIFE IN BIRTH PREPARATION WITH DICK-READ AND BRADLEY 

METHODS 

 
Gamze YÜKSEL1, Seyhan ÇANKAYA1 

 
1Selcuk University 

During the 1950-1960 years in Europe, natural birth philosophies were introduced due to the increase in the number 

of interventions and the use of analgesia. Today, the Dick-Read and Bradley methods involved in the birth 

preparation classes are among the major philosophies. Dick-Read argues that the fear of birth brings pain and 

tension, while Bradley argues that the partner's coaching is necessary to facilitate childbirth and increase spousal 

support. The main purpose of these philosophies is to provide pain control during pregnancy and support to 

pregnant women. Midwives, which establish the closest communication to the pregnant woman after the first phase 

of pregnancy and birth, and who will spend the whole process together with the pregnant woman, are much needed 

in this field. The midwife has important roles in giving birth and preparing for the postpartum period. The midwife 

has important roles to play in defeating the fear of birth and to cope with the birth pain, to increase the satisfaction 

of the mother from birth and to provide spousal support.In this respect, the importance of the use of Bradley and 

Dick-Read methods by the midwives has come to the fore. In one study, although the use of breathing exercises 

by midwives is very well known and used by midwives during pain control in birth preparation, Dick-Read and 

Bradley methods are one of the few methods used by midwives. For this reason, it is recommended that theoretical 

and practical training about birth preparation trainings, information and course programs should be organized for 

midwifery undergraduate students and midwives. 

KEYWORDS: BİRTH PREPARATİON TRAİNİNG, BRADLEY METHOD, DİCK-READ METHOD, 

MİDWİFERY ROLES 
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P-89   ÇÖPE ATILAN HAYAT: PLASENTA 

 
Beyza Nur TOZLU1, Ramazan ÇETİN2, Aysun ÇELİK1, Aslı TAŞKIN1, Büşra Nur KAYACA1, Gülbin 

İLEN1 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Balıkesir Üniversitesi 

Plasenta genellikte klinisyenlerin ve patologların gereken ilgiyi göstermedikleri bir organdır. Yirmi yıl öncesine 

kadar doğum sonu artığı olarak görülen ve çöpe atılan, daha sonra kök hücre içerdiği tespit edildikten sonra yeni 

bir statü kazanmıştır. Günümüzde modern tıbbın güncel yöntemlerle kesin olarak tedavi edemediği hastalıkların 

tedavileri hasar gören hücre, doku veya organların biyolojik işlevlerini yerine koymak ya da tamir etmek ile 

mümkündür Bu sürecin önemli biyolojik unsurları ise kök hücreler ve hücresel tedavi yöntemleridir. Kök hücreler 

fetal dolaşıma ek olarak plasenta ve göbek kordonu içinde bulunan kanda da bulunurlar. Yaklaşık 100 ml civarında 

olan bu kan doğum sonrasında plasenta ile atılır. Plasentayla ilgili çeşitli kültürel ritüeller bulunmaktadır. Yapılan 

bir araştırmada kültürlerarası plasental inançların ve uygulamaların incelenmesinde 179 toplumun etnografik 

kültürel bir araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya göre 109 kültürde toplam 169 kabul edilebilir imha 

yönteminin olduğu saptanmıştır. Gömü, en yaygın bertaraf yöntemidir ve bildirilen uygulamaların 93'ü (%55) 

organın gömülmesi biçimindedir. Diğer uygulamalar çok daha nadir görülen uygulamalardır. Bu nadir 

uygulamalardan biri de plasentayı gömmeden bir yerlere yerleştirmektir (%14,8). Bu uygulamalar plasentayı göle 

atmak, bazılarında yakmak, bazılarında ağaca asmak veya yerleştirmek olarak raporlanmıştır. Bu uygulamalarda 

en sık belirtilen inanç, plasentanın anne ve bebeği tedavi edeceği, geleceği değiştireceği veya tahmin edeceğidir. 

Dünya genelinde, kök hücreleri üzerine araştırma yapan laboratuvarların sayısı hızla artmakta olup, kök hücrelerin 

özelleşmiş değişik hücre serilerine farklılaşmasını sağlayan çok sayıda protokoller geliştirilmiştir. 
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TRASHED LIFE: PLACENTA 

 
Beyza Nur TOZLU1, Ramazan ÇETİN2, Aysun ÇELİK1, Aslı TAŞKIN1, Büşra Nur KAYACA1, Gülbin 

İLEN1 

 
1Balıkesir University, 2Balıkesir University  

The placenta is generally an organ that clinicians and pathologists do not show the necessary attention. It was 

recognized as a postpartum remnant until twenty years ago, and was thrown away, and then it had a new status 

after it was found to contain stem cells. Nowadays, treatment of diseases that modern medicine cannot be treated 

with current methods is possible by replacing or repairing the biological functions of damaged cells, tissues or 

organs. Stem cells are found in the blood found in the placenta and umbilical cord in addition to the fetal 

circulation. Approximately 100 ml of this blood is excreted by the placenta after birth. There are various cultural 

rituals about placenta. In a study, an ethnographic cultural research of 179 societies was conducted in the study of 

intercultural placental beliefs and practices. According to this study, there were 169 acceptable methods of 

destruction in 109 cultures. The burial is the most common method of disposal and 93 (55%) of the reported 

practices are in the form of burying the organ. Other applications are much more rare applications. One of these 

rare applications is to place the placenta in a place (14.8%). These applications have been reported as placing the 

placenta in the lake, burning in some, or hanging or placing in the tree. The most common belief in these 

applications is that the placenta will treat the mother and the baby and change or predict the future. Worldwide, 

the number of laboratories researching stem cells is growing rapidly and a number of protocols have been 

developed that enable the differentiation of stem cells into different specialized cell lines. 

KEYWORDS: TRASH, STEM CELL, PLACENTA 
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1Marmara Üniversitesi 

Bu çalışma, Ocak 2000 - Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan perinatal dönem ve duygudurum değişkenliği 

hakkındaki çalışmaları gözden geçirmek ve elde edilen verileri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla 

ilgili 940 uluslararası yayından, tam metin olarak ulaşılabilen ve araştırmanın dahil edilme ölçütlerine uygun 21 

yayın incelenmiştir. Tüm yayınlar yöntem ve bulgular açısından sistematik olarak analiz edilmiştir. Gebelik, 

doğum ve doğum sonu dönem, anne ve çocuk sağlığı sonuçlarını etkileyebilecek birçok fiziksel ve psikolojik 

zorlukları beraberinde getirir. Bu dönemde görülen en önemli psikolojik değişikliklerden birisi duygudurum 

değişkenliğidir. Duygudurum değişkenliği, duygudurumdaki sık değişimleri ve dalgalanmaları kapsar. Bu 

dönemde duygudurum değişkenliğinin, Görsel analog skala (VAS) nın yanı sıra “Duygu Düzenleme Güçlüğü 

Ölçeği”, “Pozitif ve Negatif Duygulanım Ölçeği” gibi ölçeklerle, son birkaç gün ile son 14 gün arasındaki bir 

zaman dilimini değerlendirilmektedir. İncelenen çalışmalar değerlendirildiğinde perinatal dönemde görülen 

duygudurum değişkenliğinin, psikopatolojiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Perinatal dönemde görülen 

duygudurum değişkenliği ile erken postpartum dönemde postpartum blues başta olmak üzere, geç postpartum 

dönemde de psikopatolojiyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca perinatal dönemde görülen duygudurum değişkenliği, 

ayrıca anne bebek etkileşiminin olumsuz etkilemesi ve bebeğin gelişimini olumsuz etkilenmesiyle de 

ilişkilendirilmektedir. Ebelerin perinatal dönemde kadınlara en yakın olan sağlık personeli olmasından dolayı 

psikopatolojilerin erken dönemde belirlenebilmesinde oldukça yararlı olabilecekleri düşünülmektedir. Perinatal 

dönemde ebelerin kadınların fiziksel izlemlerinin yansıra duygudurum değişkenliğine duyarlı olunması ve 

kadınların daha yakından takip edilmesinin, psikiyatrik hastalıkların erken dönemde belirlenebilmesi açısından 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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This study, was carried out in order to review the studies on the perinatal period and mood instability published 

between January 2000- December 2018 and to systematic data obtained from the studies. 940 international 

publications related to the subject, which have been accessed in full text and 21 publications which compatible 

with comply with the criteria of inclusion of the study have been evaluated within the scope of the study. All 

publications have been systematically analyzed in terms of methods and findings. Pregnancy, childbirth, and 

postpartum period bring about many physical and psychological difficulties that can affect maternal and child 

health outcomes. One of the most important psychological changes seen in this period is mood instability. Mood 

instability includes frequent changes in mood and fluctuations in mood. In this period, as well as the Visual 

Analogue Scale (VAS) of the mood variability, a period between the last few days and the last 14 days is evaluated 

with scales such as “Difficulties in Emotion Regulation Scale”, “ Positive Affect and Negative Affect Scale”. 

When the studies examined, it was found that mood instability, which is common in perinatal period, was related 

to psychopathology. The mood instability seen in the perinatal period is associated with postpartum blues in the 

early postpartum period and postpartum late period with psychopathology. The mood instability seen in the 

perinatal period is also associated with the negative effects of the mother-baby interaction and the development of 

the baby. Midwives are the health personnel who are closest to women in the perinatal period. For this reason, 

midwives are thought to be very useful for early detection of psychopathologies. 
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Biyofizyolojik, psikosipritüel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olan sağlığın korunması, sağlığı geliştirme 

kapsamında ele alınmaktadır. İlk kez Pender’in tanımladığı sağlığı geliştirilme kavramı, bireyin sağlığına yönelik 

bireysel kontrolünü arttırmasıdır. Sağlığı etkileyen faktörler çok çeşitli olduğundan sağlığı geliştirmeye yönelik 

stratejiler ve eylemler de çeşitlilik göstermektedir. Sağlığın geliştirilmesi bireylerin sağlıklı yaşam algısını 

oluşturmalarında rehberdir, ebe ve hemşirelerin de sağlığı koruma ile geliştirme konusundaki sorumluluklarını ön 

plana çıkarmaktadır. Kadın sağlığı; aile ve toplum temelli psikososyal faktörler, bireysel sağlık, eğitim, yaş, 

toplumsal cinsiyet, doğurganlık davranışları, erken-ileri yaş doğum, şiddete maruz kalma, gelir, sosyo-ekonomik 

durum, sağlığı algılama, kronik hastalıklar gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Kadınlarda genel sağlık 

problemlerinin yanı sıra cinsiyete özgü üreme sağlığı ve sorunları, gebelik, gebeliğin ortaya çıkardığı problemler, 

lohusalığa bağlı yaşanan problemler ve jinekolojik kanserler sıklıkla görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 

kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadıkları fakat daha çok hastalık ve stresle karşı karşıya kaldıkları ancak 

sağlık hizmetlerine erişimde cinsiyet eşitsizliği engeline takıldıkları sonucuna varılmıştır. Kadın ve ailesi ile 

sürekli bir etkileşim içinde olan ebe ve hemşirenin, insan hakları ve cinsiyet eşitliği kapsamında bakım ve hizmet 

vermesi beklenmektedir. Kadına yönelik sağlık bakımı hizmetleri önleyici ve sağlığı geliştirici ekip anlayışıyla 

sürdürülmeli, bu ekibin kilit noktası olan ebe ve hemşirelerinin temel amacı; kadınları sağlıklarını geliştirmek 

olmalıdır. Bu süreçte kadın; bütüncül bakım anlayışıyla değerlendirilmeli, kültürel ve sosyal değerleri göz önünde 

bulundurulmalı ve karşılıklı güven ile danışmanlık süreci devam ettirilmelidir. Kadın sağlığının geliştirilmesinde 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında her yaş ve cinsiyetteki bireyin bilinçlendirilmesinde ebe ve 

hemşirelerin eşitlikçi bakış açısı geliştirmeleri önemlidir. 
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SUSTAİNABLE DEVELOPMENT PERSPECTİVE: WOMEN'S HEALTH DEVELOPMENT 
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1Akdeniz University, 2Amasya University 

Biophysical, protection of health, which is a complete wellbeing psikosipritüel and social aspects are addressed 

within health and development. Pender's health defined by the concept of development is to increase the individual 

control of the individual's health. Health factors affecting many strategies for improving the health of action is 

varied and also varies. Improving health and wellness directory in creating the perception of individuals, midwives 

and nurses are to forefront of development with responsibility for health protection. Women's health; family and 

community-based psychosocial factors, individual health, education, age, gender, fertility behavior, early-

advanced ages birth, exposure to violence, income, socio-economic status, health perception is influenced by many 

factors, chronic diseases. Women in general health problems, reproductive health and gender-specific issues, 

pregnancy, problems revealed by the pregnancy, puerperium and gynecological cancers due to problems 

experienced frequently seen. Many studies show that women live longer than men, but they're more diseases and 

stress faced, however concluded that plugs into obstacles Vail gender inequality in access to health services. 

Women and the nurses and midwives in constant interaction with the family, within the scope of human rights and 

gender equality are expected to deliver care and services. Health care services for women should continue with 

preventive and health promotion team approach, The main objective midwives and nurses, which is key point of 

team; women should improve their health. women this process; It should be assessed with holistic approach, 

cultural and social values should continue the consultation process with mutual trust and should be considered. It 

is important that midwives and nurses develop an egalitarian point of view in raising awareness of gender in each 

age and gender in providing gender equality in the development of women's health. 

KEYWORDS: KEYWORDS: HEALTH PROMOTİON, MİDWİFERY, NURSİNG, WOMEN'S HEALTH. 
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ruh sağlığı; bireyin yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşadığı topluma katkıda 

bulunduğu, yaşamına ilişkin streslerle baş edebildiği, verimli ve üretken olduğu bir refah halidir. Bireyin 

karşılaştığı yeni durumlara uyum süreci, bireysel farklılık gösterirken; duygu, düşünce ve davranışlarında 

çelişkililik, aşırılık ve ruh sağlığının bozulmalara yol açabilir. Ruh sağlığı bozuklukları bireyin fonksiyonelliğini, 

fiziksel ve mental yaşam kalitesini etkilediği için son derecede önemlidir. Dünya genelinde çocuk ve adolesanların 

yaklaşık %20’si ruhsal hastalıklara sahiptir. Türkiye’de ise aile sağlığı merkezine gelen dört kişiden en az birinin 

tanı almamış ve tedavi edilmemiş ruhsal bozukluğu olduğu, bu kişilerin de 2/3’sinin (%69) fiziksel şikayetlerle 

başvurduğu ve bu nedenle ruhsal bozukluklarının fark edilmediği belirtilmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmetleri, 

ruh sağlığı için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri kapsayan bir kavramdır. Bu hizmetlerin amacı; ruhsal hastalıkların 

meydana gelmesini engellemek, erken tanı, bakım-tedavi ve rehabilitasyondur. Birçok araştırma, bireylerin ruhsal 

hastalıklar konusunda olumsuz düşüncelere sahip olduklarını ve bu durumun tedavi süreçlerini de etkilediğini 

göstermektedir. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde (TRSM) çalışan ebe ve hemşireler, ev ziyaretleriyle toplum 

üyeleri ile beraber ruhsal hastalıkların primer, sekonder ve tersiyer önleme aşamalarının devamlılığını sağlayan 

ruh sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. Ruhsal problemleri olan bireylerin ailelerine ve içinde yaşadığı 

topluma büyük sorumluluklar düşmektedir. TRSM’de çalışan ebe ve hemşirelere, bireylerin hastaneye yatırılarak, 

toplumdan izole edilmelerinin, işlevlerindeki azalmanın engellenmesi, takip ve tedavilerinin devam etmesi için 

önemli görevler düşmektedir. 
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According to the WHO mental health; it is a welfare state in which the individual fulfills his abilities, contributes 

to the society he lives in, cope with the stresses of his life, and is productive and productive. While the process of 

adaptation to the new situations faced by the individual shows an individual difference; Conflicts in feelings, 

thoughts and behaviors can lead to disruptions in extremism and mental health. Mental health disorders are 

extremely important because they affect the functionality of the individual, physical and mental quality of life. 

Around 20% of children and adolescents around the world have mental illnesses. In Turkey, the family came to 

the health center have received at least one diagnosis of four people and the treatment of the mental disorder 

untreated, these individuals also 2/3 (69%) refers to physical complaints, and therefore it is stated that recognition 

of mental disorders. Community mental health services are a concept that covers all services needed for mental 

health. The purpose of these services; Preventing the occurrence of mental illnesses, early diagnosis, care-treatment 

and rehabilitation. Many studies show that individuals have negative thoughts about mental illnesses and this also 

affects treatment processes. Midwives and nurses who work in Community Mental Health Centers (TRSM) 

contribute to mental health services that provide continuity of primary, secondary and tertiary prevention stages 

of mental illnesses together with community members. Individuals with mental problems have great 

responsibilities for their families and the society in which they live. Midwives and nurses working in TRSM have 

important duties to prevent individuals from being hospitalized, to be isolated from the community, to prevent the 

decrease in their functions and to continue their follow-up and treatment. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, NURSİNG, COMMUNİTY MENTAL HEALTH. 
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Gülsüm GÜNDOĞDU1, Hava ÖZKAN2, Zehra Demet ÜST TAŞĞIN2 

 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Bu derleme sheehan sendromunun belirtileri, önlenmesi ve acil müdahalesinde ebelerin sorumluluklarını 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Sheehan, kendi ismini taşıyan sendromu 1938–1968 arasındaki yayınlarında 

tanımlamıştır. Hastalığın kesin patogenezi iyi anlaşılmamıştır. Bu sendromun sıklığı dünya genelinde azalsa da 

gelişmemiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde sık görülmektedir. İnsidansı 1/10.000 doğum şeklindedir. ShS 

intrapartum veya postpartum kanama ve hipovolemiye bağlı gelişen hipofiz ve adrenal nekroz gelişmesidir. Çok 

ender olarak masif kanama olmaksızın veya normal doğumdan sonra da görülebilir. ShS, hipofizin hasar 

derecesine göre belirtiler hemen ya da yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Semptomlar yavaş geliştiği durumlarda 

teşhis atlanabilir. Hipofiz bezi kendini yenileme özelliğine sahip değildir. Bezin %70–90 oranında hasar görmesi 

durumunda parsiyel yada total fonksiyon kaybı gelişebilir. Hipofiz bezi gebelik sırasında büyüdüğünden 

oluşabilecek şiddetli bir hipovolemiye oldukça duyarlıdır. Özellikle ön hipofiz arka hipofizden daha çabuk hasar 

görür. ShS tek hormon eksikliğinden panhipopituitarizme kadar olabilen ağır hormonal eksiklikler ile kendini 

gösterebilir. Klinik bulgular genellikle gonadotropinler ve prolaktindeki değişiklikler nedeniyle laktasyonun 

olmaması, doğumdan sonra adet görememe, growth hormon (GH) eksikliğine bağlı güçsüzlük, yorgunluk, 

halsizlik, sekonder adrenal yetmezliğine bağlı hipotansiyon, hipoglisemi ve tiroid stimülan hormon (TSH) 

eksikliği hipotiroidi semptomlarına yol açar. Hatta hasta hipotansif şok, hipoglisemi tablosu veya miksödem 

koması gibi acil dahili problemler ile acil polikliniğine gelebilir. Ebeler doğum sonu kanamaya neden olan risk 

faktörlerinin önlenmesi, fark edilmesi ve tedavisi için korumanın merkezindedirler. Kadının hastaneye yatışından 

postpartum taburculuğuna kadar her aşamasında yanında olan ebeler, kanama belirtilerin tespiti, ilk 

değerlendirilmesi ve yönetiminde önemli sorumlulukları vardır. Ebeler verdiği bakım multidisipliner çalışma ile 

güvenli annelik kapsamında koruyucu önlemleri alarak doğum sonu kanamanın önlenmesi için risk faktörlerini 

bilmeli ve uygun önlemleri almalı ve gerektiğinde acil yardım önlemlerini almalıdırlar. Sonuç olarak ebeler 

postpartum kanamanın komplikasyonu sonucu gelişebilecek olan ve anne morbidite ve mortalitesini artıran sheean 

sendromunun önleme ve bakımını bilmelidirler. 
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Aim: This review aims to determine the responsibilities of midwives in the symptoms, prevention and emergency 

intervention of sheehan syndrome. Sheehan described the syndrome bearing his name in its literature from 1938 

to 1968. The exact pathogenesis of the disease is not well understood. Although the frequency of this syndrome 

decreases worldwide, it is frequently seen in underdeveloped countries and developing countries. The incidence is 

1 / 10.000 births. ShS intrapartum or postpartum hemorrhage and hypovolemia due to the development of pituitary 

and adrenal necrosis. It can rarely be seen without massive bleeding or after normal birth. According to the severity 

of the pituitary, the symptoms may occur immediately or years later. Diagnosis can be missed when symptoms 

develop slowly. The pituitary gland is not self-renewing. If 70ı90% of the gland is damaged, partial or total 

function loss may occur. The pituitary gland is highly sensitive to a severe hypovolemia that may occur as it grows 

during pregnancy. In particular, the anterior pituitary is damaged more quickly than the posterior pituitary. ShS 

can manifest itself as a single hormone deficiency with severe hormonal deficits, which may be as much as 

panhypopituitarism. Clinical findings often lead to hypothyroidism due to lack of lactation due to changes in 

gonadotropins and prolactin, lack of menstruation after birth, weakness due to growth hormone (GH) deficiency, 

fatigue, fatigue, hypotension due to secondary adrenal insufficiency, hypoglycemia and thyroid stimulating 

hormone (TSH) deficiency. In fact, the patient may come to the emergency outpatient clinic with urgent internal 

problems such as hypotensive shock, hypoglycemia or myxedema coma. Midwives are at the center of protection 

for the prevention, detection and treatment of risk factors that cause postpartum hemorrhage. It has important 

responsibilities for midwives, hemorrhagic symptoms, first evaluation and management of women from 

hospitalization to postpartum discharge. Midwives should 

KEYWORDS: KEY WORDS: POSTPARTUM, MİDWİFE, PİTUİTARY, BLEEDİNG, POSTPARTUM. 
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Bu derleme gebelik ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların erken tespiti ve tedavisi, ölü 

doğumların ve bebek ölümlerinin önlenebilmesi için doğum öncesi bakım hizmetlerinin gebelik öncesi 

danışmanlık hizmetleriyle desteklenmiş olarak birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yeterli ve nitelikli 

verilmesi hayati önemini vurgulamak amaçlamaktadır. Gebelik öncesi (prekonsepsiyonel) bakım, çocuk sahibi 

olmadan önce eşlerin sağlığını geliştirmeyi amaçlayan koruyucu bir sağlık hizmeti türü olup, tarama ile tedavinin 

yanı sıra danışmanlık kavramını da içerir. Amacı, anne ve fetus için risk oluşturan tıbbi ve sosyal durumları 

gebelikten önce saptayarak uygun şekilde çözmek veya yönlendirmektir. Gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri 

ile düzenli ve dikkatli izlenimlerle riskleri erken belirlemek, risklerin oluşturacağı olumsuzlukları önlemek için 

gerekli girişimleri zamanında uygulamak, bireye, yapılan tüm uygulamaları anlatmak, gebeliğin kadın üzerine 

oluşturabileceği fiziksel ve emosyonel değişiklikleri en aza indirilmek, gebelikte oluşabilecek her durum için anne 

adayının bilgilenmesini sağlamaktır. Gebelik öncesi bakım, kadınlara doğurgan çağda oldukları süre içinde hizmet 

veren sağlık personelinin tümünün görevi kabul edilmektedir. Gebelik öncesi bakım vermenin temel mantığı 

birincil koruma uygulayabilmektir; yani ana-çocuk sağlığını etkileyebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

veya mümkün olan en az düzeye indirmek yoluyla gebeliğe ilişkin sorunları önlemek/azaltmak ve dolayısıyla 

annelerin/ bebeklerin daha sağlıklı olmasını başarmaktır. Güncel ve kanıta dayalı bilgi birikimine sahip, kendine 

güvenli, otonomik karar verebilme ve kritik düşünme becerilerine sahip ebeler tarafından gerçekleştirilen perinatal 

ev ziyaretleri, gebenin, fetüsün, ailenin sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Doğum öncesi dönemde yapılacak ev ziyaretleri içerisinde ebe, perinatal hemşire, obstetrisyen, aile hekimi ve 

sosyal hizmet uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip çalışması gerektirmektedir. Özellikle ebeler bu ekip 

içerisinde kilit bir noktada rol almaktadır. 
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This review aims to emphasize the vital importance of providing adequate and qualified delivery of prenatal care 

services within the scope of primary health care services supported by pre-pregnancy counseling services in order 

to prevent early detection and treatment of complications that may occur during pregnancy and beyond, and to 

prevent stillbirths and infant deaths. Pre-pregnancy (Preconceptional) Care is a type of preventive health care that 

aims to improve the health of spouses before having children and includes the concept of counseling as well as 

screening and treatment. The aim is to determine and guide the medical and social conditions that constitute a risk 

for mother and fetus before pregnancy and to guide them accordingly. Pre-pregnancy counseling services and 

regular and careful impressions to determine the risks early, to avoid the negative consequences of the necessary 

attempts to apply in a timely manner, to tell the individual, all the applications to be done, to minimize the physical 

and emotional changes that pregnancy can create on women, for every situation that may occur during pregnancy 

provide. Pre-pregnancy care is considered to be the duty of all healthcare personnel serving women during their 

fertile period. The basic logic of pre-pregnancy care is to apply primary protection; in other words, to eliminate / 

reduce the problems related to pregnancy by eliminating the negativities that may affect the health of the mother 

and child and to minimize them, and thus to ensure that the mothers / babies are healthier. Perinatal home visits, 

which are carried out by midwives with current and evidence-based knowledge, self-confidence, autonomic 

decision making and critical thinking skills, contribute to the preservation, maintenance and development of the 

health of the pregnant, fetus and family. A multidisciplinary team consisting of midwives, perinatal nurses, 

obstetricians, family physicians and social workers is required for home visits during the prenatal period. 

Midwives, in particular, play a key role in this team. 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma, Ocak 2000 - Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan ebelik alanında ikincil 

travmatik stres hakkındaki çalışmaları gözden geçirmek ve elde edilen verileri incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Konuyla ilgili 2692 uluslararası yayından, tam metin olarak ulaşılabilen ve 

araştırmanın dahil edilme ölçütlerine uygun 37 yayın incelenmiştir. Tüm yayınlar yöntem ve bulgular açısından 

sistematik olarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Bazen doğumlar anne ve bebek için travmatik olabilmektedir. 

Bu durum doğum süresince kadına en yakın olan ve en uzun süre zaman geçiren ebelere de yansıyabilmektedir. 

İncelenen çalışmalarda ebelerde travmatik doğumlara maruz kalma oranının oldukça yüksek oranlarda olduğu 

(%90) ve ebelerin ikincil travmatik stres gelişimi açısından risk taşıdığı bildirilmektedir. İkincil travmatik stres 

belirtileri, travma sonrası stres bozukluğuna benzer şekilde, aşırı uyarılmışlık, konsantrasyon sorunları, 

uykusuzluk, yorgunluk, kabuslar ve irkilme tepkileri, yeniden yaşama ve kaçınma davranışlarıdır. Araştırma 

sonuçları değerlendirildiğinde ikincil travmatik stresin, çalışma alanlarında vaka yükünden, mesleki çalışma 

yılından, mesleki bilgi ve beceri yeterliliğinden, profesyonellerin yaş, cinsiyet özelliklerinden, geçmişe ait travma 

öyküsünden, sağlıklı empati becerisinin kurulup kurulamamasından, profesyonel süpervizyon desteği ile örgütsel 

destekten etkilendiği belirlendi. Literatürde ayrıca kadın profesyonellerin, önceden travma öyküsü bulunanların 

ve mesleki bakımdan daha az deneyime sahip olanların ikincil travma açısından riskli grup olduğu görüldü. 

SONUÇ VE ÖNERİLER: İkincil travmatik stresle başedilemediğinde travma sonrası stres bozukluğu açısından 

ebeler yüksek risk taşımaktadır. Ebelerin ikincil travmatik stresle başedebilmeleri ve travma sonrası stres 

bozukluğunun önlenmesinin, psikolojik iyiliklerinin korunması ve sürdürülmesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, İKİNCİL TRAVMATİK STRES, 

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 
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A HEALTH THREAT FOR MIDWIVES: SECONDARY TRAUMATIC STRESS 

 
DÖNÜŞ YALÇIN1, Fadime BAYRI BINGOL2 

 
1Marmara University, 2Marmara University 

INTRODUCTION AND AIM: This study, was carried out in order to review the studies on the secondary 

traumatic stress in the midwifery published between January 2000- December 2018 and to systematic data obtained 

from the studies. METHOD: The 2642 international publications related to the subject, which have been accessed 

in full text and 37 publications which compatible with comply with the criteria of inclusion of the study have been 

evaluated within the scope of the study. All publications were analyzed systematically by focusing on methods 

and findings. FINDINGS: Sometimes birth can be traumatic for the mother and baby. This can be reflected in 

midwives who are closest to the woman during the birth and who spend the longest time. In the studies examined, 

the rate of exposure to traumatic births in midwives is very high (90%) and midwives are reported to be at risk for 

secondary traumatic stress development. Secondary traumatic stress symptoms, similar to post traumatic stress 

disorder, are hyperarousal, concentration problems, insomnia, fatigue, nightmares, and startling reactions, re-

experiencing and avoidance behavior. When the results of the research are evaluated, secondary traumatic stress, 

case load in study areas, from the professional year, professional knowledge and skill proficiency, age of 

professionals, gender characteristics, the trauma story of the past, whether healthy empathy skills can be 

established or not, It was determined that they were affected by organizational support with professional 

supervision support. In the literature, women professionals also, it was observed that those with previous history 

of trauma and less professional experience were at risk for secondary trauma. RESULT AND CONCLUSIONS: 

When secondary traumatic stress cannot be dealt with, midwives are at high risk for post traumatic stress disorder. 

The ability of midwives to deal with secondary traumatic stress and to prevent post-traumatic stress disorder, 

protection of psychological well-being and it is thought to be important in terms of sustainability. 

KEYWORDS: KEY WORDS: MİDWİFERY, SECONDARY TRAUMATİC STRESS, POST-TRAUMATİC 

STRES DİSORDER 
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P-96    GEBELİĞİN 4.TRİMESTRINDA ANNE VE BEBEĞİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ 

 
Özlem DOĞAN YÜKSEKOL1, Mihriban ULUCAN2, Canan BALTAŞ1, Ayşe YILDIRIM1 

 
1Fırat Üniversitesi, 2Fırat Üniversitesi 

4.tirmestr terimi; doğumdan sonra, yeni ebeveynliğin ilk üç ayında gerçekleşen geçiş dönemini ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Anneliğe geçiş gibi eşsiz bir deneyim yaşayan kadın ;hormonal değişiklikler, roller ve 

sorumlulukların değişmesi nedeniyle bu dönem oldukça önemlidir. Doğumdan sonraki haftalar, kadın ve bebeği 

için kritik bir dönemdir. Doğum ve doğum sonrası dönem birçok kadın ve aileleri için heyecan verici yaşam 

deneyimleri olsa da, bu aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal değişim dönemidir. Kadınların yaklaşık % 70'i 

doğum sonrası dönemin ilk 12 ayında en az bir fiziksel problem tanımlamaktadır . Bu “dördüncü trimester” 

dönemi, doğum sonrası depresyon, yorgunluk, uyku eksikliği, ağrı, emzirme zorlukları, cinsel istek eksikliği ve 

idrar tutamama gibi önemli zorluklar ortaya çıkarabilir. 4.trimestrdaki bakımda özellikle ten tene temasın 

sağlanması; duyusal stimülasyonun kolaylaştırılması, büyümenin sağlanması, sıcaklığın düzenlenmesi, uygun kilo 

alımının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Dördüncü 3 aylık dönemdeki temel sağlık temaları şunlardır: 

1.Duygusal iyilik hali 2.Bebek bakımı ve beslenmesi 3.Cinsel danışmanlık ve aile planlaması danışmanlığı 4.Uyku 

ve dinlenme 5.Fizikisel iyileşme 6.İlaçlar. Gebeliğin dördüncü 3 aylık döneminde oluşturulan hasta merkezli 

bakım planı anne ve bebeğin üst düzey bakımını sağlar var olan kronik hastalıklar ve gebeliğe bağlı gelişen 

komplikasyonların yönetimine yardımcı olur. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, BAKIM, 4.TRİMESTR 
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CARE REQUIREMENTS OF THE MOTHER AND THE BABY IN THE 4TH TRIMESTER 

OF PREGNANCY 

 
Özlem DOĞAN YÜKSEKOL1, Mihriban ULUCAN2, Canan BALTAŞ1, Ayşe YILDIRIM1 

 
1Fırat University 

The fourth trimester term is used to express the transition period after the first three months after birth. This period 

is quite important because of hormonal changes, roles and responsibilities of women who have a unique experience 

of transition to motherhood. The following weeks after the birth are critical periods for the mother and her baby. 

While the birth and postpartum period emerge as exciting life experiences for many women and their families, this 

is also a period of physical, mental and social change. Almost 70% of women describe at least one physical 

problem in the first 12 months of the postpartum period. This fourth trimester period may result in significant 

difficulties such as postpartum depression, fatigue, lack of sleep, pain, breast-feeding difficulties, lack of sexual 

desire and incontinence. Maintaining skin contact especially during the fourth trimester supports facilitating 

sensory stimulation, ensuring growth, regulating temperature, contributing to proper weight gain. Basic health 

themes in the fourth trimester include: 1. Emotional wellness 2. Baby care and nutrition 3. Sexual counseling and 

family planning counseling 4. Sleeping and resting 5. Physical rehabilitation 6.Pharmacies. The patient-centered 

care plan established during the fourth trimester of pregnancy provides high-level care for the mother and the baby 

and helps manage the existing chronic diseases and complications associated with pregnancy. 

KEYWORDS: PREGNANCY, CARE, 4TH TRİMESTER 
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P-97    SEZARYEN SONRASI CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI: HEMŞİRENİN ROLÜ 

 
Aylin SAYILAN1, Ezginur İNAN1 

 
1Kırklareli Üniversitesi 

Giriş ve amaç: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), ciddi ve küresel bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. CAİ, cerrahi hastalarda karşılaşılan infeksiyonların %36’sını, tüm hastane kaynaklı infeksiyonların 

ise %16’sını oluşturmaktadır. Bu nedenle cerrahi alan infeksiyonları büyük önem taşımaktadır. Gereç ve Yöntem: 

Günümüzde sezaryen doğumlarda artış, kolesistektomi ameliyatı ile karşılaştırıldığında %450’lik bir artışa denk 

geldiği bildirilmektedir (5). Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen doğumlarının toplam doğumların % 15'inden az 

olmasını önermektedir (7). Bulgular: Uluslararası literatür CAİ’larının %80’inden fazlasının hastaneden taburcu 

olduktan sonraki 15 gün içinde geliştiğini bildirmekte; özellikle birinci basamak puerperal bakımın önemine dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle özellikle, birinci basamak hemşirelik bakımı bu dönemde önem kazanmakta; hemşire, 

postoperatif dönem hastane infeksiyonlarının erken tanısında büyük rol oynamaktadır (10-11). Sonuç: CAİ 

deneyimleyen hastaya yönelik hasta öyküsünde; bebek doğum saati, doğum süresi, herhangi bir komplikasyon 

varlığı, sezaryene alım nedeni, amniyotik sıvının içeriği, doğum haftası, doğan bebek sayısı, hastanede kalış süresi, 

konservatif yöntem varlığı / şekli, emzirme durumu, duygusal durum, hijyen, mevcut şikayetler (ateş, ağrı, disüri, 

poliüri, vajinal kuruluk), fiziksel değerlendirme (ödem, karın, göğüsler, göğüs uçları, uterus değerlendirmesi), 

jinekolojik değerlendirme (lezyon varlığı) yer almalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: SEZARYEN, CERRAHİ, ALAN, İNFEKSİYON. 
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SURGICAL SITE INFECTIONS AFTER SECTIO: THE ROLE OF NURSE 

 
Aylin SAYILAN1, Ezginur İNAN1 

 
1Kirklareli University 

Introduction and aim: Surgical site infections (SSI) are a serious and global public health problem. SSI accounts 

for 36% of surgical infections and 16% of all hospital-acquired infections (Cunha et. al. 2018). For this reason 

surgical site infection has important role. Material and method: It has been reported that the increase in cesarean 

deliveries today is equivalent to an increase of 450% compared with cholecystectomy (Mello 2013). The World 

Health Organization recommends that cesarean delivery should be less than 15% of total births (Cunha et. al. 

2018). Results: International literature reports that more than 80% of SSI develop within 15 days of discharge from 

the hospital; especially the importance of primary care puerperal care. Therefore, primary care nursing care is 

gaining importance in this period. The nurse plays an important role in the early diagnosis of postoperative hospital 

infections (Eriksen et. al. 2014). Conclusion: In the patient history of the patient experiencing SSI; baby birth time, 

time of delivery, the presence of any complications, the reason for the cesarean section, the content of amniotic 

fluid, the week of birth, the number of babies born, the length of hospital stay, the presence / type of the 

conservative method, the status of breastfeeding, emotional state, hygiene, current complaints (fever, pain, dysuria, 

polyuria, vaginal dryness), physical evaluation (edema, abdomen, breasts, nipple, uterus evaluation), 

gynecological evaluation (presence of lesion) should be included (Fawsitt et. al., 2017; Liu et. al., 2018). 

KEYWORDS: SECTİO; SURGERY, SİTE, İNFECTİON. 
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P-98    MYOMEKTOMİ SONRASI VAJİNAL DOĞUM 

 
Mısra KAMBUR1, Sinem ALBAYRAK KAYA2, Halime Şule SELMAN2 

 
1İstanbul Biruni Üniversitesi , 2İstanbul Biruni Üniversitesi 

GİRİŞ Tıbbi literatürde myoma uteri ismi verilen rahim kaynaklı kitleler genellikle iyi huylu özellik gösterirler. 

Myom saptanan kadınlara myomun sayısına ve yerleştiği yere özgü olarak bazen gebelik öncesi ameliyat 

önerilebilmektedir. Çünkü gebelik döneminde myomlar düşük, erken doğum, ablasyo plasenta, malprezantasyon, 

pelvik ağrı gibi riskleri arttırabilmektedir. Myomektomi ameliyatında da sezaryende olduğu gibi uterusun 

bütünlüğü bozulur ve myomektomi sonrası gebeliklerde rüptür riski artar. Bu yüzden kadın doğum uzmanları 

genellikle doğum şeklinin sezaryen olması konusunda fikir birliği içindedir. Biz çalışmamızda; doğum öncesi ebe 

eşliğinde aldığı eğitimler ve uygulanan ilaç dışı tekniklerin etkisine bağlı olarak tıbbi müdahalelere gereksinim 

duyulmadan myomektomi sonrası normal doğum yapan gebemizin doğum sürecini sunmayı uygun bulduk. 

OLGU: EK 33 yaşında, G3A2P0, MTHFR homozigot mutasyonu olan gebe 2011 yılında myomektomi ameliyatı 

geçirmiştir. Normal doğum istekleri reddedildiği için isteklerini destekleyen bir hekim arayışına giren aile, 

gebeliğin 20. haftasında doğum eğitimi almak için başvurmuştur. Eğitimlerde doğum fizyolojisi, doğumda 

uygulanabilecek ilaç dışı yöntemler, tıbbi müdahaleler ve sezaryen endikasyonları ile normal doğum konusunda 

teorik ve pratik bilgiler almıştır. Gebelik 36 hafta 5 günlük iken prematüre membran rüptürü ile başlayan ve 

yaklaşık 18 saat süren travay takibi sırasında doğum anında gebemize eğitimli ebeler tarafından; loş ortam, müzik, 

masaj, aktif doğum pozisyonları, nefes egzersizleri, duş, sıcak uygulama, tüm travay ve doğum anında eş desteği 

ile güvenli bir doğum ortamı sağlanmıştır. Gebemiz komplikasyonsuz ve müdahalesiz şekilde normal vajinal 

doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş ve doğumdaki memnuniyetinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

SONUÇ Doğum eğitimlerinin ve doğumda kullanılan ilaç dışı tekniklerin ve doğum ekibinin anksiyetesini 

gidermenin yanı sıra gebenin hissettiği ağrı düzeyini hafiflettiği, perinede baskıyı azalttığı ve kontraksiyonları 

düzenlenlediği gözlemlendi. Biz de bu çalışmamızda aileler ile sağlık personeli arasında karşılıklı güveni arttıran 

ve tıbbi müdahalelere gereksinimi azaltarak, müdahalelere bağlı riskleri önleyebilen doğum eğitimlerin ve 

doğumda ilaç dışı tekniklerin yaygınlaştırılması amacıyla bu olgumuzu sunmak istedik. 

ANAHTAR KELİMELER: MYOM, MYOMEKTOMİ,VAJİNAL DOĞUM, EBE 
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VAGİNAL DELIVERY AFTER MYOMECTOMY 

 
Mısra KAMBUR1, Sinem ALBAYRAK KAYA2, Halime Şule SELMAN2 

 

1İstanbul Biruni Üniversitesi , 2İstanbul Biruni Üniversitesi 

ABSTRACT: INTRODUCTION Uterus originated benign masses are called myoma uteri. Women with myoma 

uteri can be offered surgical treatment cause myomas can increase the risk of miscarriages, prematüre births, 

ablatio placenta, malpresentation, pelvic pain. Exicion procedure of myoma uteri is just similiar to c-section so 

most obstetricians are in concensus about the delivery type should be as cesearean section after myomectomy 

because of the risk of uterine rupture. Our case report is about vaginal delivery after myomectomy of a pregnant 

mom with the help of birth class and non- pharmacological thecniques. CASE: EK, 33 years old G3A2P0 with 

MTHFR mutation, she had myomoectomy operation in 2011. She would like to have vaginal delivery but she was 

refuse in the begining of her pregnancy.20 weeks of pregnancy, the family decided to attend birth class and they 

have learned about birth physiology, non-phatmacological thecniques, medical interventions and cesearen 

indications and natural birth. In 36 weeks 5 days, birth began with prematüre rupture of membranes and lasted for 

18 hours. She was supported by educated midwifes and her husband with music, massage, active birth positions, 

breath exercises, shower. She delivered her baby without any complication and medical intervention. She was 

highly satisfied with her delivery experiment. COCLUSION: Birh classes and non-pharmacologic thecniques 

during delivery decreases the anxiety of both health providers and familes. These thecniques also decreases the 

pregnant moms pain level, the pressure on the perineum, and regulates the uterine contractiones. In our case report 

we would like to emphasize the confidence between the families and health providers becomes better in birth 

calsses and non- pharmacological thecniques decreases the need of medical interventions so these should be 

supported with more studies. 

KEYWORDS: MYOM, MYOMECTOMY, VAGİNAL DELIVERY, MIDWIFE 
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P-99    YENİDOĞANIN DOĞUM ODASINDA ASPİRASYON İLKELERİ 

 
Deniz BATMAN1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Doğum odasında yapılan uygulamalar arasında yer aspirasyon işlemi yenidoğanlarda yaygın kullanılmaktadır. 

Aspirasyon işlemine bağlı solunum ve dolaşım sisteminin çalışmasını olumsuz etkileyen birçok komplikasyon 

gelişebilmektedir. Bu açıdan yenidoğanda dikkatli uygulanması gereken bir girişimdir. Güncel rehberlerde spontan 

solunumu olan, kas tonusu iyi ve kalp tepe atımı 100/dk’nın üzerinde olan, (ince ya da kalın mekonyuma boyalı 

amniyotik sıvıyla doğanlar dahil) rutin oro-nazofarenks ve trakeal aspirasyon önerilmemektedir. Aktif ve canlı 

tüm yenidoğanlarda sadece ağız içi ve burnun steril bir bezle silinmesinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. Oro-

nazofarenks aspirasyon sadece, solunum güçlüğü yaratacağı düşünülen bol sekresyonlu yenidoğanlarda 

uygulanmalıdır. Mekonyum aspirasyonu olan yenidoğanlarda oro-nazofarenks aspirasyon önerilmemekte, sadece 

solunum yolunda obtrüksiyon yapacak partikül bulunması durumunda trakeal aspirasyon önerilmektedir. Ayrıca 

doğumda yenidoğanın midesinde bulunan sekresyonların, sıvıların hava yollarına aspirasyonunu engellemek 

amacıyla mide içeriğinin aspire edilmesi işlemi ülkemizde ve dünyada halen uygulanmaktadır. Mide aspirasyonu 

işlemi yapılan yenidoğanlarda fizyolojik ve davranışsal parametreler üzerinde yarar sağlamadığı, bunun yanısıra 

mide aspirasyonu yapılan bebeklerde 5. dakika sistolik kan basıncının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Sonuç 

olarak doğum odasında yenidoğana rutin aspirasyon uygulaması ve mide aspirasyonu önerilmemekte, solunum 

güçlüğü yaratabilecek bol sekresyon varlığında oro-nazofarenks aspirasyon, obtrüksiyon yapacak partikül içeren 

mekonyum varlığında ise trakeal aspirasyon önerilmektedir. Bu derlemenin amacı, yenidoğana doğum odasında 

uygulanan aspirasyon uygulamalarında güncel yaklaşımlar hakkında literatür bilgisi kapsamında bilgi vermektir. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, EBELİK, DOĞUM ODASI, ASPİRASYON. 
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PRINCIPLES OF ASPIRATION IN THE BIRTH ROOM OF NEWBORN 

 
Deniz BATMAN1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Unıversıty  

The aspiration process in the delivery room is widely used in newborns. There are many complications that may 

adversely affect the operation of the respiratory and circulatory system due to aspiration. In this respect, it is an 

initiative that should be applied carefully in the newborn. Routine oro-nasopharynx and tracheal aspiration 

(including those born with thin or thick meconium-stained amniotic fluid) with spontaneous breathing, muscle 

tone, and heart rate of over 100 / min are not recommended. In all active and live newborns, it is accepted that it 

is sufficient to wipe only the mouth and nose with a sterile cloth. Oro-nasopharyngeal aspiration should only be 

performed in neonates with a high number of secretions thought to cause respiratory distress. In neonates with 

meconium aspiration, oro-nasopharynx aspiration is not recommended, but tracheal aspiration is recommended 

only if there is a particulate matter in the respiratory tract. In addition, the process of aspiration of the stomach 

contents in the stomach of the newborn in order to prevent aspiration of the secretions in the stomach of the 

newborn is still being applied in our country and in the world. It has been reported that in newborns with gastric 

aspiration, there is no benefit on the physiological and behavioral parameters, as well as the 5th minute systolic 

blood pressure is higher in gastric aspiration infants. As a result, routine aspiration and gastric aspiration are not 

recommended for the newborn in the delivery room, oro-nasopharyngeal aspiration in the presence of abundant 

secretion that may cause breathing difficulties, and tracheal aspiration is recommended in the presence of 

meconium containing particulate. The aim of this review is to provide information to the newborn about current 

approaches to aspiration applications in the delivery room. 

KEYWORDS: NEWBORN, MIDWIFERY, BIRTH ROOM, ASPIRATION. 
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P-100    KADINLARIN VAJİNAL DOĞUM SIRASINDA YAŞADIKLARI KORKUYU 

ÖNLEMEDE EBELERİN ROLÜ 

 
Ece KART1, Esin ÇEBER TURFAN2 

 
1Ege Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi  

Giriş ve amaç : Gebelik, doğurgan çağa gelen her kadının yaşayabileceği fizyolojik bir olay olmasına rağmen 

kadının hayatında kaygı ve stres yaratan bir geçiş dönemidir. Doğum korkusunu gebelik sürecinde yaşamaya 

başlayan kadınların doğum sırasında daha çok ağrı hissettiği, müdahaleli doğumlara yönelmeye neden olduğu 

belirtilmektedir.Bu derlemede kadınların vajinal doğum sırasında yaşadıkları korkuyu önlemede ebelerin rolünü 

incelemektir. Yöntem: Google akademik ve Pubmed sitelerindeki konuyla ilgili makaleler taranarak 

oluşturulmuştur. Bulgular: İncelenen yayınlar sonucunda kadınlar doğumda, çocuklarının sağlığı, epizyotomi, 

doğum sonu olumsuz tıbbi müdahaleler, sağlık personeline karşı güvensizlik, olumsuz doğum deneyimleri, sosyal 

destek yetersizliği, riskli gebelik , doğum yapabilecek yetenekte olmadığını düşünme, doğum hakkında yetersiz 

bilgi,doğumun litotomi masasında gerçekleşmesi gibi faktörlerden etkilenerek korku yaşadıkları 

saptanmıştır.Doğumda yaşanan ağrı ve stres annenin korkusunun daha da artmasına neden olup doğumun doğal 

dengesini bozarak fetüsün kalp atımını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Doğum korkusunun yüksek olması 

katekolamin düzeyini arttırarak kontraksiyonları baskıladığı bunun sonucunda doğum süresini uzattığı ve doğum 

boyunca girişimleri arttırdığı bilinmektedir. Doğum sonrası süreçte ise korkunun ebeveynlik rolüne adaptasyonu , 

anne-bebek bağlanmasını geciktirdiği, anne ve bebekte yorgunluğa neden olarak laktasyonun geç başlamasına 

neden olacağı belirtilmektedir. Sonuç ve Öneriler: Doğum sürecinde aileye gerekli danışmanlığı, uygun şekilde 

vermek ebelerin, verdiği hizmetin bir gerekliliğidir. Gebenin olumsuz bir deneyim yaşamaması ve doğum 

sürecinin gereksiz girişimlerden arındırılabilmesi için ebelerin gebeyi uygun tekniklerle rahatlatması, olumsuz 

davranışlardan kaçınması geçmişteki doğum deneyimleri ve şimdiki doğumuna ilişkin düşüncelerini ifade etmesi 

için cesaretlendirmelidir. Doğum korkusunun azaltılması, bilgilendirme yapılması kadının davranışlarını kontrol 

etme ve olumlu duygu hissetmesini sağlayabilir, kendine güvenini artırabilir, doğum sürecini ve sonuçlarını 

olumlu yönde geliştirebilir. 
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Introduction-purpose : Pregnancy is a period of transition that creates anxiety and stress in the life of women 

although it is a physiological event that every woman can experience in the fertile age. Women who begin to 

experience the fear of childbirth during pregnancy have more pain during labor, and it is stated that it leads to 

intrusive birth. This review examines the role of midwives in preventing the fear that women experience during 

vaginal delivery. Method: Google academic and PubMed sites related to the subject was created by scanning. 

Results: Women were affected by factors such as the health of their children at birth, epizyotomy, adverse medical 

interventions, distrust against health care personnel, negative experiences, social disability support, risky 

pregnancy , inability to give birth,birth at litotomy table. The pain and stress experienced at birth cause a further 

increase in the mother's fear of birth by disrupting the natural balance of the fetus's heart rate is said to affect 

negatively. It is known that high birth anxiety increases catecholamine levels, suppresses contractions, prolongs 

the duration of birth and increases the attempts during birth. In postpartum period , it is stated that the adaptation 

of fear to the role of parenthood, delays the mother-baby bonding, causes fatigue in mother and baby and causes 

lactation to start late. Conclusion-recommendations: Giving the necessary counselling to the family during the 

birth process is a requirement of midwives ' service. In order to avoid a negative experience of pregnancy and to 

purify unnecessary interventions, midwives should encourage mothers to relax, avoid negative behaviors and 

express their thoughts about past birth experiences and present birth. Reducing the fear of birth, informing the 

woman to control her behavior and to feel positive emotions,can increase self-confidence, and can improve the 

birth process and results in positive way. 
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Beyzanur YAVUZ1 

 
1Medipol Üniversitesi 

Gebelik, döllenmeye hazır ovum ve spermin birleşmesi sonucu oluşan embriyonun endometrial kavite içine 

yerleşmesiyle başlayan ortalama 280 gün ya da yaklaşık 40 hafta süren fizyolojik bir olaydır. Gebelik kadın 

vücudun da çeşitli fizyolojik ve fiziksel değişikliklerin meydana geldiği bir süreçtir. Gebelik, kas-iskelet 

sisteminde hormonal ve anatomik kaynaklı birçok değişikliğin meydana geldiği bir dönemdir. Bu değişiklikler; 

yerçekimi merkezinin yer değiştirmesi, diyafragmanın elevasyonu ile göğüs kafesinin genişlemesi, vücut 

ağırlığının artması, sıvı retansiyonu ve hormonal değişikliğe bağlı konnektif doku gevşekliği şeklinde sıralanabilir 

gebeliğe bağlı kilo artışı, iştah değişimi, fetüs ün büyümesi, yer çekimi etkisi annenin postürünün bozulmasına yol 

açar. Patolojik olmasa da anne de kronik veya akut bel ağrısına neden olur.Gebe kadınlarının vücutlarında ki bu 

değişikliklere bağlı olarak ruhsal durumları da olumlu veya olumsuz etkilenmektedir.(Hacettepe, Aktan, Tedavi, 

Program, & Tez, 2015) Fiziksel yönden aktif kadınların daha kolay doğum yaptığı eskiden beri kanıtlanmıştır. 

Aristotes zor doğumların pasif yaşam biçiminden kaynaklandığını söylemiştir.(“Gebelı̇k ve egzersı̇z,” 2008) 

Hamilelik sırasında fiziksel aktivite anne ve bebek sağlığını olumlu etkiler. Oluşabilecek komplikasyon riskini 

azaltır. Hafif orta şiddetle yapılan egzersizin fetüse hiçbir zararı görülmüştür. uygun süre, sıklık ve şiddette yapılan 

egzersizin kadın ve fetüs sağlığına çok sayıda olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli egzersiz, gebelikte 

aşırı kilo alımının önlenmesi, postpartum vücut ağırlığının azaltılması, artmış glisemik kontrol, azalmış bel ağrısı, 

yaşam kalitesinde artış ve depresif semptomlarda azalmada etkilidir.(Yargıç, Karayılan, & Dönmez, 2014) gebelik 

egzersizi dolaşım ve sindirim sisteminin işleyişini düzenleyerek gebelikle gerekli kan akımını sağlar ve gebelikte 

kilo artışının düzenleyerek kilo kontrolünü sağlamaktadır.Doğum da bir çok kas grubunun doğuma katıldığı 

bilinmektedir. Karın kasları ve pelvik taban kasları doğum da aktif rol oynayan kas gruplarıdır. Gebelikte yapılacak 

egzersizler abdomen kaslarını geliştirmek te ve yapılan kegel egzersizleri gibi egzersizler pelvik taban kaslarını 

geliştirmektedir.(Dergisi, Sciences, Gebelik, Kelimeler, & Yetersizli, 2015) Böylelikle daha kolay bir doğum 

gerçekleşir. Egzersiz sosyal etkileşimi de sağlayarak annenin psikolojik durumunu olumlu etkilemektedir. 
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EXERCİSE DURİNG PREGNANCY 

 
Beyzanur YAVUZ1 
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Pregnancy is a physiological event that takes about 280 days or about 40 weeks, starting with the placement of the 

embryo into the endometrial cavity, which is the result of the merging of ovum and sperm ready for fertilization. 

Pregnancy is a process in which various physiological and physical changes occur in the female body. Pregnancy 

is a period in which many hormonal and anatomic changes occur in the musculoskeletal system. These changes, 

gravity center displacement, diaphragmatic elevation with the expansion of the chest cage, body weight increase, 

fluid retention and hormonal changes due to connective tissue looseness in the form of pregnancy-related weight 

gain, appetite change, fetus reputation growth, gravity loss of the mother's posture leads to deterioration. Although 

not pathological, the mother also causes chronic or acute back pain.Depending on these changes in the bodies of 

pregnant women, their mental state is affected positively or negatively.(Hacettepe, Aktan, Treatment, Program, 

Thesis, 2015) Physically active women have been proven since the time of birth easier. Aristotle said that difficult 

birth stems from the passive way of life.(“Pregnancy and exercise,” 2008) physical activity during pregnancy 

positively affects mother and baby health. Reduces the risk of complications that may occur. Mild moderate 

intensity exercise has shown no harm to the fetus. proper time, frequency and intensity of exercise is known to 

have a large number of positive effects on the health of women and fetuses. Regular exercise is effective in 

preventing excessive weight gain during pregnancy, reducing postpartum body weight, increased glycemic control, 

decreased waist pain, increased quality of life and decreased depressive symptoms.(Judge, Karayilan, & Dönmez, 

2014) pregnancy exercise regulates circulation and digestive system and provides the necessary blood flow to the 

pregnancy and weight gain in pregnancy by regulating weight control.Birth is also known to participate in the birth 

of 
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Adını Yunan Mitolojisi’nde başı aslan, gövdesi keçi, kuyruğu yılan olan, yani birden fazla türün karışımından 

oluşan Kimera adlı mitolojik bir canlıdan alan kimerizm, genetik bir durumun adıdır. Günümüzde kimerizm, fetüse 

ait hücreleri saptamada ve analiz etmede doğum öncesi takip ve tanı amacıyla kullanılmaktadır (1). Gebelik 

sırasında, anne ve fetüs arasındaki iki yönlü hücre veya DNA geçişi tespit edilmiştir ve bu durum kimerik 

hücrelerin bazı otoimmün hastalıkların patogenezinde rol alabileceğini düşündürmüştür (2). Kimerizm ve 

mikrokimerizm, prenatal tanıda kullanılabilecek bir durum olduğu için bu derlemede konuya ilişkin güncel 

bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır. Mikrokimerizm: Bir bireye ait az miktardaki DNA ya da hücrenin başka bir 

bireydeki varlığını ifade etmektedir. Başka bir deyişle genetik olarak birbirinden farklı olan iki hücre topluluğunun 

aynı birey ya da organda bulunma durumudur (3). Mikrokimerizm, gebeliğin yanı sıra kemik iliği 

transplantasyonu, organ transplantasyonu, ikiz gebelikte fetüsler arası geçiş, kan tansfüzyonu ve abortus gibi 

durumlarda da karşımıza çıkmaktadır (4). Son yıllarda yapılan çalışmalar, gebelik süresince fetüs ve anne arasında 

hücre geçişinin olduğunu göstermiştir (5). Aynı zamanda birçok çalışma fetal mikrokimerik hücrelerin, annenin 

dokularının onarımında rol oynayabileceğini de göstermektedir. DÖB da invaziv yöntemler kullanıldığı halde 

herhangi bir risk yaşanmaması ve fetal mikrokimerik hücrelerin dokuda daha uzun süre kalması gibi durumlar, 

yeni araştırma alanları açarak konuya ilginin artmasına ve bu yeni alanda araştırmaların yoğunlaşmasına yol 

açmıştır (2). Bu çalışmalarda, özellikle feto-metarnal mikrokimerizmin birtakım hastalıkların patogenezi üzerine 

odaklanılmıştır (6). Sonuç Mikrokimerizm, otoimmün hastalıkların patogenezini açıklamaya ve tedavi etmeye 

katkı sağlaması beklenen oldukça güncel bir konudur. 
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Introduction Chimerism, named after a mythological creature named Kimera, whose name is lion, body goat, tail 

snake in Greek Mythology, which is composed of a mixture of more than one species, is the name of a genetic 

condition. Chimerism is used today for prenatal follow-up and diagnosis in detecting and analyzing fetus cells (1). 

During pregnancy, a bi-directional cell or DNA transition between the mother and the fetus was detected, 

suggesting that chimeric cells may play a role in the pathogenesis of some autoimmune diseases (2). Since 

chimerism and microchimerism is a condition that can be used in prenatal diagnosis, it is aimed to share the current 

information in this review. Microchimerism: Refers to the presence of a small amount of DNA or cell belonging 

to an individual in another individual. In other words, it is the situation of two genetically different groups of cells 

being in the same individual or organ (3). Microchimerism is seen in cases of bone marrow transplantation, organ 

transplantation, transition between fetuses in twin pregnancies, blood transfusion and abortion in addition to 

pregnancy (4). In recent years, studies have shown that there is a cell passage between fetus and mother during 

pregnancy (5). Many studies also show that fetal microchimeric cells may play a role in the repair of the mother's 

tissues. Although invasive methods in antenatally the risk of not having any risk and staying longer in the tissue 

of the fetal microchemeric cells in the tissue, new research areas opened by increasing interest in this subject and 

led to the concentration of research in this new field (2). These studies have focused on the pathogenesis of certain 

diseases of feto-metarnal microchimerism (6). Result Microchimerism is a highly current issue that is expected to 

contribute to explaining and treating the pathogenesis of autoimmune diseases. 
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Amaç: Prekonsepsiyonel bakım, anne / fetus için fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden risk oluşturan durumları 

gebelikten önce saptayarak çözmek veya yönlendirmek esasına dayanan bir koruyucu hizmettir. Prekonsepsiyonel 

bakım, birinci basamak hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlık profesyonellerinin, prekonsepsiyonel 

dönemde kadının bakım ve danışmanlık gereksinimlerinin karşılanmasında önemli sorumlulukları vardır. Bu 

derlemede, sağlık profesyonellerine prekonsepsiyonel döneme ilişkin bakım ve danışmanlık önerilerinde 

bulunulmaktadır. Prekonsepsiyonel dönemde, ilk olarak kadınlara gebelik konusundaki düşünceleri sorulmalı; 

gerektiğinde yönteme özel kontraseptif danışmanlığı sağlanmalıdır. Gebe kalmak isteyen kadınlara nöral tüp 

defekti riskini azaltmak için folik asit takviyesi (günde 400 mcg) önerilmelidir. Kadının gebelik öncesinde sağlıklı 

bir beden kitle indeksine ulaşması sağlanmalıdır. Diabetes mellituslu kadınlara, glisemik kontrolün önemi 

hakkında danışmanlık yapılmalı; konjenital anomali riskini azaltmak için kadınların mümkün olduğunca normale 

yakın bir A1C seviyesine ulaşmalarına yardımcı olunmalıdır. Kadının evde ya da işyerinde toksik maddelere 

maruz kalma riski değerlendirilmelidir. Teratojenik ilaçların kullanımı kontrol edilmeli; “güvenli” ilaçlara geçiş 

yapılmalı; gereken en az ilaç, en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebe kalmak isteyen kadınlar, enfeksiyon 

hastalıkları yönünden taranmalıdır. 25 yaşından küçük tüm kadınlar klamidya yönünden; yüksek riskli kadınlar 

sifiliz, gonore ve tüberküloz yönünden taranmalı; enfekte olanlar tedavi edilmelidir. Kadının, Hepatit B bağışıklığı 

değerlendirilmelidir. Hepatit B, Herpes Simpleks ve HIV ile enfekte olan kadınlar vertikal geçiş riski konusunda 

bilgilendirilmelidir. İmmün olmayan kadınlar varisella, kızamık, kızamıkçık, kabakulak için aşılanmalı; aşılama 

sonrası üç ay boyunca gebelikten korunmaları için danışmanlık yapılmalıdır. Tetanoz aşısı, neonatal tetanoza karşı 

koruyucudur. Yenidoğan boğmaca riskini azaltmak için gebelikte 27-36 hafta arasında tetanoz toksoidli aşı 

yapılmalıdır. Fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal yönden de kadının sağlık durumu değerlendirilmelidir. 

Kadınlar, depresyon ve anksiyete bozuklukları; partner şiddetine maruz kalma riski; alkol / sigara / madde 

bağımlılığı yönünden taranmalıdır. Risk grubunda bulunan kadınlar için multidisipliner müdahaleler 

geliştirilmelidir. Sonuç: Birinci basamakta çalışan sağlık profesyonelleri kadınların üreme sağlığı ile ilişkili 

risklerinin tanımlanması ve bu risklerin azaltılması için çalışmalıdır. 
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Introduction and Objective: Preconception care is a preventive attempt to detect, solve or consult the risky 

physical/psychosocial conditions that threaten maternal/fetal health in an appropriate way before pregnancy. 

Preconceptional care is an integral part of primary care services. Health professionals have important 

responsibilities in meeting the women's care and counseling needs during the preconceptional period. In this 

review, healthcare professionals are offered care and counseling for the preconceptional period. In the 

preconception period, women should first be asked about their opinions about pregnancy; special contraceptive 

counseling should be provided when necessary. Folic acid supplementation (400 mcg per day) should be 

recommended to reduce the risk of neural tube defects. It should be ensured that the woman reaches a healthy body 

mass index before pregnancy. Women with diabetes mellitus should be consulted about the importance of glycemic 

control. The woman's risk of exposure to toxic substances at home or at work should be assessed. The use of 

teratogenic drugs should be evaluated. Women who wish to become pregnant should be screened for infectious 

diseases. All women under the age of 25 years in terms of chlamydia; high-risk women should be screened for 

syphilis, gonorrhea and tuberculosis. The woman should be evaluated for Hepatitis B immunity. Women infected 

with Hepatitis B, Herpes Simplex and HIV should be informed about the risk of vertical transmission. 

Immunosuppressive women should be vaccinated for varicella, measles, rubella, mumps. The physical condition 

of women should be evaluated as well as psychological and social aspects sucs as depression/anxiety disorders; 

risk of exposure to partner violence; substance abuse. Multidisciplinary interventions should be developed for 

women in the risk group. Conclusion: Health professionals working in primary care should apply the necessary 

interventions to identify and mitigate the risks associated with reproductive health of women. 

KEYWORDS: PRECONCEPTIONAL PERIOD, CARE, CONSULTANCY, MIDWIFERY, NURSING 

 
  



217 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

P-104    DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİNDE YAPILAN KANITA DAYALI UYGULAMALAR 

 
Ayseren ÇEVİK1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Sultan ALAN1 

 
1Çukurova Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu araştırma doğumun ikinci evresinde yapılan kanıta dayalı uygulamaları değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma belge tarama yöntemi ile yapılan literatür taramasıdır. Araştırmada 

“doğum, doğumun ikinci evresi, doğumda kanıta dayalı uygulamalar” anahtar kelimeleri kullanılarak, Cochrane 

Library, Wiley Online Library, Google Akademik, Medline/PubMed, Dergipark arama motorlarından tarama 

yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında yayımlanmış toplam 20 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular: 

Yapılan literatür taramasında doğumun ikinci evresine yönelik kanıta dayalı uygulamaların dik pozisyonlar, 

ıkınma türü ve zamanı, perinenin korunması ve epizyotomi, fundal basınç, profilaktik oksijen kullanımı ve 

tokolotik ajanların kullanımı başlıklarında toplandığı görülmüştür. Dik pozisyonların, epidural analjezi alan veya 

almayan tüm kadınlar için doğumun ikinci evresinde önerildiği belirlenmiştir. Epidural analjezi almayan 

kadınlarda spontan ıkınma önerilirken, epidural analjezi alanlarda ıkınma hissi gelene kadar ıkınmanın ertelenmesi 

vurgulanmıştır. Perinal travmayı önlemek/azaltmak için perineal masaj, sıcak kompres uygulanması gibi 

girişimlerin yararlı olduğu saptanmıştır. Epizyotomi ve fundal basınç, profilaktik oksijen kullanımı ve tokolotik 

ajanların kullanımı ise rutin olarak önerilmemektedir. Sonuç ve Öneriler: Doğum eyleminin ikinci evresinin aktif 

yönetiminde dik pozisyonların tercih edilmesi, perine masajının yapılması, perineye sıcak ped uygulanması gibi 

randomize çalışmalarda yer almış kanıt temelli uygulamalara yer verilmeli; fundal basınç yapılması, perinenin elle 

korunması ve rutin epizyotomi yapılması gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda, 

doğumhanede çalışan ebe ve hemşirelerin, doğumda kanıta dayalı uygulamalar hakkında hizmet içi eğitim 

programları ile bilgilendirilmesi ve güncel gelişmeleri takip etmeleri önerilmektedir. 
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1Cukurova University 

Background and Aim: This study was carried out to evaluate the evidence based practices performed in the second 

phase of labor. Method: This is a literature review performed by document scanning method. In this study, search 

was made from Cochrane Library, Wiley Online Library, Google Scholar, Medline / PubMed, Dergipark search 

engines using the keywords “birth, second stage of delivery, evidence-based practices at birth”. 20 articles 

published between 2009-2018 years were included in the study. Results: The literature review showed that 

evidence-based practices for second stage of delivery were collected in headings, which upright positions, type 

and time of push, preservation of perineum and episiotomy, fundal pressure, prophylactic oxygen use, and use of 

tocolytic agents. It has been determined that upright positions are recommended for all women who have or are 

not receiving epidural analgesia in the second phase of delivery. Spontaneous pushing was recommended in 

women who did not receive epidural analgesia, and delay of push until epidemic analgesia was felt. It has been 

found that perineal massages and hot compresses are useful to prevent/reduce perinal trauma. Episiotomy and 

fundal pressure, prophylactic oxygen use and use of tocolytic agents are not routinely recommended. Conclusions 

and Recommendations: Evidence based practices in randomized trials such as preferred upright positions, perineal 

massage, hot pad application to perineum should be included in active management of second stage of labor; fundal 

pressure, perineal hand protection and routine episiotomy should be avoided. In line with these results, it is 

recommended that midwives and nurses working in the labor room are informed by in-service training programs 

on evidence-based practices at birth and follow current developments. 
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P-105    TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KADININ ÜREME SAĞLIĞINI NASIL 

ETKİLER? 

 
Gülsüm GÜNDOĞDU1, Hava ÖZKAN2, Safiye Ağapınar ŞAHİN2 

 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

This review aims to emphasize gender inequality and its impact on reproductive health of women in the field of 

health.Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu başlıca olgulardan biri kadına yönelik şiddettir. 

Kadına yönelik şiddet aile içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet biçiminde görülebileceği gibi silahlı 

çatışma durumlarında sistematik tecavüz, cinsel kölelik, gebeliğe zorlama, gözaltında taciz ve tecavüz, kadınların 

siyasal yaşama katılmalarının önlenmesi, töre cinayetleri, kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme, kadın 

intiharları, işyeri‐sokakta cinsel taciz, kız gebeliklerin sonlandırılması, kız çocukların ihmali biçiminde de 

görülebilir. Birçok toplum gibi bizim toplumumuzda da erkeklerin lider, kahraman, savaşçı; kadınların mal, köle 

gibi algılanması erkeklerin kadınlardan daha güçlü ve saygın olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu algı ile 

oluşturulan eşitsiz güç erkeklerin saldırgan davranışlarına ve kadına yönelik şiddetine gerekçe oluşturmuştur. 

Şiddet bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden etkileyerek yetersiz beslenmeye, depresyona, travma sonrası 

stres bozukluğuna, sosyal izolasyona, madde bağımlılığına, beden travmalarına, geçici ve kalıcı engellilik ve 

hastalıklara, kronik ağrıya, güvenli olmayan cinselliğe, pelvik enflamatuvar hastalıklara, intiharlara, ölüme neden 

olmaktadır. Bunlara ek olarak gebelikte uygulanan şiddet, kadında erken doğum, düşük, plasentanın erken 

ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken membran rüptürü gibi pek çok soruna yol açarken bebekte de düşük 

doğum ağırlığı, kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, akciğer ya da dalak rüptürü ve fetalasfiksi gibi yaşama 

şansını azaltabilecek sorunlara neden olmaktadır. Vasıflı olmayan, deneyimsiz, ikinci bir iş bulma şansı zayıf olan 

özellikle boşanmış ve/veya işyerinde hiyerarşik olarak bir erkeğe bağlı çalışan kadınların risk grubunu oluşturduğu 

işyerinde cinsel taciz de, şiddetin yukarıda belirtilen sağlık sonuçlarına ek olarak mesleki yükselme, ekonomik 

yaşama katılım gibi alanlarda olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
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HOW DOES GENDER INEQUALİTY AFFECT WOMEN'S REPRODUCTİVE HEALTH? 

 
Gülsüm GÜNDOĞDU1, Hava ÖZKAN2, Safiye Ağapınar ŞAHİN2 

 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversity, 2Atatürk University 

This review aims to emphasize gender inequality and its impact on reproductive health of women in the field of 

health. inequality affects the most reproductive health of women in the field of health. One of the main cases 

caused by gender inequality and violence against women in Turkey. Violence against women can be seen in the 

family as physical, psychological, economic, sexual violence, systematic rape in cases of armed conflict, sexual 

slavery, forcing for pregnancy, harassment and rape in detention, prevention of participation of women in political 

life, honor killings, hymen examination, forced marriage, women suicides, workplace ın sexual harassment on the 

street, termination of girls' pregnancies, neglect of girls. Like many societies, our society is also the leader of men, 

heroes, warriors; The perception of women as slaves caused men to be regarded as more powerful and respected 

than women. The unequal power created by this perception was the reason for the aggressive behavior of men and 

their violence against women. Violence affects the individual physically, emotionally and socially, causing 

malnutrition, depression, posttraumatic stress disorder, social isolation, substance abuse, body trauma, temporary 

and permanent disability and diseases, chronic pain, unsafe sexuality, pelvic inflammatory diseases, suicides, 

death. it is. In addition, the severity of pregnancy during pregnancy, preterm delivery in women, miscarriage, 

premature detachment of placenta, prenatal bleeding and premature rupture of membranes, low birth weight in the 

baby, bone fractures and soft tissue damage, lung or splenic rupture and fetalasfiksi causes problems that can 

reduce the chance of life. Sexual harassment in the workplace, which is not qualified, inexperienced, especially 

divorced and / or hierarchically working in a workplace where the risk group of a woman working in a man is at 

risk of finding a second job, has a negative impact on areas such as occupational promotion, participation in 

economic life, in addition to the above mentioned health consequences. cause. 
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P-106    ANNE BEBEK ARASINDA ETKİLİ İLETİŞİMİN KURULMASI 

 
Zeynep Sena CAN1, Hüsna GÜL1, Aysun GÜL2 

 
1Fırat Üniversitesi, 2Bitlis Devlet Hastanesi 

Gebeliğe giden yolculukta bu yolculuğa dahil olacak bireyler arasındaki iletişim, gelecekteki mutluluk için 

vazgeçilmezdir(1). İki insan birbirinin farkına vardığı anda iletişim başlar. İletişim insanlar arasındaki mesaj 

alışverişidir. Mesaj insanlar için anlamı olan her şeydir; bir söz veya yazı olduğu gibi, bir davranış, giyiniş veya 

olay da mesaj olabilir. İki insan birbirinin farkına vardıktan sonra söyledikleri, söylemedikleri, yaptıkları, 

yapmadıkları, giydikleri, giymedikleri her şeyin mesaj değeri vardır(1). Kişi gebe olduğunu öğrendikten sonraki 

süreçte kadınlara anne olmayı öğrenme, planlama ve hazırlık yapma fırsatı tanıyan, kadın yaşamında fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal değişimlere uyumu gerektiren önemli bir dönemdir(2,3). Gebeler bu süreçle fiziksel ve ruhsal 

durumlarında meydana gelen değişiklikleri ve nedenlerini araştırma, sağlık sorunlarına ve fiziksel şikâyetlerine 

çözüm bulma ve güvenli doğum tecrübe etme çabasıyla bilgi arayışı içinde olurlar(4-5). Bu amaçla sağlık 

profesyoneline başvurdukları gibi gazete, kütüphane ve internet gibi çoklu kaynaktan ve tanıdık, akraba gibi 

kaynaklardan da bilgi alabilmektedirler(5,6). Gebelerin ve bebeklerin, sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli 

hizmet almaları gerekmektedir. “Barselona Anne Hakları Bildirgesi”ne göre, her kadının üreme sağlığı, gebelik, 

doğum ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır(7,8). Gebelerle kurulan etkili 

iletişim onların bebekleriyle kurduğu iletişimin ilk adımını hazırlar. Bireyler ne kadar olumlu davranış ve etkili 

iletişime tabi olurlarsa bu duygusallık bebeğe de o ölçüde yansır. 
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THE ESTABLISHMENT OF EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN MOTHER 

BABY 

 
Zeynep Sena CAN1, Hüsna GÜL1, Aysun GÜL2 

 
1Fırat Unıversıty, 2Bitlis State Hospıtal 

Communication between individuals involved in this journey during pregnancy is indispensable for future 

happiness (1). Communication begins when two people become aware of each other. Communication is the 

exchange of messages between people. The message is everything that has meaning for people; As with a saying 

or writing, it can be a behavior, dressing or message in the event. When two people realize each other, they have 

a message value of what they say, do not say, do, do, wear, and do not wear (1). After learning that the person is 

pregnant, it is an important period that requires women to have the opportunity to learn to be a mother, to plan and 

prepare for mothers, and to adapt to the physiological, psychological and social changes in women's life (2,3). In 

this process, pregnant women seek to find information about the changes and causes of their physical and mental 

state, to find solutions to their health problems and physical complaints, and to try to experience safe birth (4-5). 

For this purpose, as well as referring to the healthcare professional, they can also obtain information from multiple 

sources such as newspapers, libraries and the Internet and from sources such as acquaintances and relatives (5,6). 

Pregnant women and babies should receive priority and special services from health services. According to the 

(Barcelona Declaration on Mother Rights konusunda, every woman has the right to adequate training and 

information on reproductive health, pregnancy, birth and newborn care (7,8). Effective communication with 

pregnant women prepares the first step of communication with their babies. This emotionality is reflected to the 

baby as much as they are subject to positive behavior and effective communication. 
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P-107     SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN METABOLİK SENDROM 

HAKKINDA BİLGİ DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Aysel BULEZ1, Arzu KUL UÇTU2, Şerife Esra AVCI3, Esra İNCE3 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2Yozgat Bozok Üniversitesi, 3Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 

Giriş: Metabolik sendrom (MS), genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan, kardiyovasküler 

hastalıklar veya tip 2 diyabet oluşumuna neden olabilen kompleks bir bozukluktur. Amaç: Bu çalışma; 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; MS 

hakkındaki bilgi durumları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma 15 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında tanımlayıcı-kesitsel tipte 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında okulda bulunan ve 

katılmaya gönüllü olan öğrenciler (n:328) ile çalışma yürütülmüştür. Veriler sosyo-demografik özellikler ve yeme 

davranışalarını değerlendiren soruların yer aldığı anket formu ve metabolik sendrom araştırma formu kullanılarak 

toplanmıştır. Öğrencilerin antropometrik ölçümleri araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS paket programında; frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama ve t testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamalarının 20,51±0,10, %86,6’sının kadın ve %13,4’nün erkek 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalama beden kitle indeksinin (BKİ) normal (22,14±0,19) ve bel kalça (BKO) 

oranının sağlık açısından düşük düzey (0,79±0,03) olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

metabolik sendrom araştırma formunda yer alan sorulara ortalama olarak 5,79±2,34 “Evet” cevabı verdiği, 

metabolik sendrom açısından orta düzey riskli oldukları belirlenmiştir. Metabolik sendrom riski açısından kadın 

ve erkek öğrencilerin puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,01<0,05). Sonuç 

ve Öneriler: Gelecekte sağlık personeli olarak görev alacak metabolik Sendrom kavramını algılayıp, 

alışkanlıklarını gözden geçirme ve gelecekte karşılaşabilecekleri sistemik hastalıkların riskini azaltma, sağlıklı bir 

yaşam tarzı edinme konusunda kazandırılacak farkındalığın topluma sunacakları hizmet kalitesi üzerine olumlu 

etki sağlayacağını düşündürmektedir. 
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FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS INVESTIGATION OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE OF METABOLIC SYNDROME AND 

ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS 

 
Aysel BULEZ1, Arzu KUL UÇTU2, Şerife Esra AVCI3, Esra İNCE3 

 
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, 2Yozgat Bozok University , 3 Kahramanmaraş Sütçü İmam University  

Introduction: Metabolic syndrome (MS) is a complex disorder caused by the interaction of genetic and 

environmental factors that may cause cardiovascular diseases or type 2 diabetes. Objective: This study; 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Health Sciences students; It was conducted to investigate the 

relationship between knowledge states and anthropometric measurements about MS. Methods: The study was 

carried out between 15 January and 10 March 2019 in a descriptive cross-sectional form. The study was conducted 

with the students who were studying at the Faculty of Health Sciences, Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

and who volunteered to participate in the study (n: 328). Data were collected using a questionnaire form including 

socio-demographic characteristics and eating behaviors and metabolic syndrome research form. Students' 

anthropometric measurements were performed by the researchers. In the evaluation of data SPSS package 

program; frequency, percentage, arithmetic mean and t test were used Results: The mean age of the students was 

20.51 ± 0.10, 86.6% was female and 13.4% was male. It was determined that the mean body mass index (BMI) of 

the students was normal (22,14 ± 0,19) and the waist-to-hip ratio was low (0,79 ± 0,03). It was determined that the 

students who participated in the study had an average of 5.79 ± 2.42 'Yes' on the questions included in the metabolic 

syndrome research form, and that they had moderate risk for the metabolic syndrome. There was a statistically 

significant difference between the mean score of male and female students in terms of metabolic syndrome risk (p 

= 0.01 <0.05). Conclusion: In order to understand the concept of metabolic syndrome, students who will be 

employed as health personnel in the future should review their habits. Reducing the risk of systemic diseases that 

they may face in the future and ensuring that they have a healthy lifestyle will 

KEYWORDS: : METABOLİC SYNDROME, MİDWİFERY, NURSİNG, BODY MASS INDEX, WAİST-HİP 
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P-108    DOĞUM EYLEMİNDE NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLERDEN SICAK 

UYGULAMANIN KULLANIMI 

 
Ayşenur DURMUŞ1 

 
1Ardahan Üniversitesi 

Doğum, anneliğe uyum sağlamada büyük önem taşıyan, anneyi fiziksel, ruhsal ve duygusal yönden etkileyen en 

önemli yaşam deneyimlerinden biridir. Bu etkilerinden dolayı doğum sürecindeki her kadın desteğe ve 

önemsendiğini hissetmeye gereksinim duymaktadır. Doğum eyleminden korkan bazı gebeler sezaryenle doğumu 

tercih etmekte ve sezaryenle doğum oranı artmaktadır. Ancak sezaryenle doğumlar anne ve bebek sağlığı açısından 

ilave sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle doğum eylemi esnasında hiçbir yan etkisi olmayan 

nonfarmakolojik yöntemlerin kullanılarak annenin desteklenmesi, olumlu doğum deneyimi yaşamalarının 

sağlanması, gebelerin normal doğuma teşvik edilmesi ve rahatlamasının sağlanması büyük önem kazanmaktadır. 

Bu derlemede doğum eyleminde nonfarmakolojik yöntemlerden olan sıcak uygulamanın kullanımının literatürdeki 

yeri ve olası olumlu etkilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Veri tabanlarında ilgili anahtar kelimeler 

taranıp, literatür incelemesi yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Doğum eyleminde kullanılan sıcak 

uygulama kaynakları arasında sıcak su şişeleri/su torbaları, sıcak havlu veya kompresler, ısıtıcılı battaniyeler, sıcak 

su banyoları ve sıcak ped ( hot pack) bulunmaktadır. Sıcak uygulama etkili, ucuz, kullanımı kolay, önceden hiçbir 

pratik gerektirmeyen ve doğru kullanıldığında hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan uygulamalardan biridir ve 

doğumda kadının sırtına, alt karnına, kasık ve / veya perine bölgesine uygulanabilmektedir. Sıcak uygulamanın 

doğum eyleminde sakrum ve perine bölgesine uygulanması daha yaygındır. Sıcak uygulamanın doğum eyleminde 

annenin vital bulgularını ve fetal kalp hızını etkilemediği, annenin kontrol ve güven duygusunu geliştirdiği, 

annenin doğum memnuniyetini arttırdığı, doğum ağrısı algısını azalttığı, perine bölgesindeki travmaları ve 

yırtıkları anlamlı düzeyde azalttığı, doğum eyleminin süresini kısalttığı bulunmuştur. Annelerin sıcak uygulamayı 

konforlu, etkili olarak tanımladıkları ve bir sonraki doğumlarında sıcak uygulamayı kullanmak istedikleri 

belirlenmiştir. Doğum eyleminde anne konforunu ve güven duygusunu arttıran sıcak uygulama yöntemi, antenatal 

dönemde gebe ve ailesine öğretilmeli ve doğumda kullanımı doğrultusunda uygun ortam sağlanmalıdır. Doğum 

eyleminde gebe ile olan ebe ve hemşireler nonfarmakolojik yöntemleri kullanarak, daha az müdahale ile kadınların 

rahat ve sağlıklı doğum yapmalarını sağlayabilirler. 
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Birth is one of the most important life experiences that affects the mother physically, mentally and 

emotionally.Because of these influences, every woman in the labor process needs to feel support and feelings. 

Some pregnant women who are afraid of labor prefer cesarean delivery so the cesarean delivery rate is increasing. 

However, cesarean delivery can cause additional problems in terms of mother and baby health. For this reason, it 

is of great importance to support the mother by using nonpharmacologic methods which have no side effects during 

the birth, to provide positive life experiences, to encourage the normal births of the babies and to relieve them. In 

this review, it is aimed to review the place and possible positive effects of using non-pharmacological methods in 

delivery. The relevant keywords were scanned in the databases and the literature was examined and reviewed. Hot 

application is effective, cheap, easy to use, does not require any practice before, and has practically no side effects 

when used correctly and can be applied to the back of woman, lower abdomen, groin and / or perineal region at 

birth. The application of the hot appliance to the sacrum and perineal region during labor is more common. The 

hot appliance was found to shorten the duration of labor, which was not able to affect maternal vital signs and fetal 

heart rate, developed maternal control and confidence, increased maternal satisfaction, decreased birth pain 

perception, decreased perineal traumas and tears significantly. It was determined that the mothers described hot 

application as comfortable, effective and they wanted to use hot application during their next birth. Midwives and 

nurses with a pregnant woman at birth can use nonpharmacologic methods to provide a comfortable and healthy 

birth for women with fewer interventions. 
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SSVD,önceden sezaryen olmuş bir kadının sonraki gebeliğinin vajinal yolla yapması olarak tanımlanır. 1960 

lardan sonra “bir sezaryen daima sezaryen” fikri yoğun şekilde tartışılmış ve gebeliklerde tekrarlayan elektif 

sezaryen doğum (TESD) ihtiyacının her hasta için geçerli olmadığını bu hastaların vajinal yolla doğum 

yapabileceği konusu gündeme daha fazla getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sezaryen doğum oranını %10-

15 arasında olmasını önermektedir. Ülkemizin de içinde olduğu birçok ülke bu oranın çok üzerindedir. DSÖ 

tarafından en yüksek %15 olarak benimsenen sezaryen doğum oranının, bu seviyenin altına indiğinde veya üzerine 

çıktığında maternal ve perinatal mortalite ile morbidite oranlarında artış olacağı bildirilmektedir. Sezaryen Doğum 

Sonrası Vajinal Doğumun Yararları; Medikal yararları *Anne ölümlerini önler *Kan kaybı ve kan transfüzyonu 

azalır, pıhtılaşma bozuklukları azalır *Erken mobilizasyon sağlanır *2.6.2. Psikolojik yararları *Doğum sonu 

depresyon riski daha azdır. *Annelik rolüne daha kolay alışır. *Doğum sonrası güçsüzlük hissi yaşanmaz *Bebek 

ile iletişime hemen geçebilir. Günümüzde dünyada tüm doğumların yaklaşık üçte birini sezaryen doğumlar 

almaktadır ve en önemli endikasyon geçirilmiş sezaryendir. Hem olası komplikasyonlar hem de maliyet açısından 

önemli bir halk sağlığı problemidir. SSVD, TESD lar için önemli bir alternatif olarak günümüzde tekrar öne 

çıkmaktadır. Her iki doğum şekli de anne ve bebek açısından ciddi komplikasyonların düşük riskini içerir. Anne 

için uzun dönemli kar/zarar oranı değerlendirildiğinde SSVD daha avantajlı iken kısa dönem bebek sonuçlarının 

değerlendirilmesinde TESD daha avantajlı görünmektedir. Uygun hasta seçimi ve klinik altyapının hazırlanması 

kritik önem taşır. TESD ve komplikasyonlarına karşı SSVD için hastaların doğum zamanı gelmeden muayenesi 

ve uygun hastaların cesaretlendirilmesi sezaryen doğum sayısı ve ilişkili komplikasyonların azaltılmasına büyük 

katkı sağlayacaktır. 
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BENEFITS AND LOSSES OF SSVD 

 
Hüsna GÜL1, Aysun GÜL2, Zeynep Sena CAN1 

 
1Fırat Unıversty, 2Bitlis State Hospital 

SSVD is the vaginal route of a woman who has had a previous cesarean section. Identified. After 1960s, the idea 

of ”a caesarean section is always a caesarean section“ is discussed intensively and The need for repeated elective 

cesarean delivery (TESD) in pregnancies applies to each patient whether these patients may give birth vaginally 

more on the agenda was introduced. The World Health Organization (WHO) recommends a cesarean delivery rate 

of 10-15%. Many countries, including our country, are well above this rate. It is reported that maternal and perinatal 

mortality and morbidity rates will increase when the cesarean delivery rate, which is adopted by WHO as the 

highest 15%, falls below or falls below this level. Benefits of Vaginal Birth after Cesarean Delivery; Medical 

benefits * Prevents maternal deaths * Blood loss and blood transfusion is reduced, clotting disorders are reduced 

* Early mobilization is provided * 2.6.2. Psychological benefits * The risk of postpartum depression is less. * 

Maternity role easier to get used to. * There is no feeling of weakness after childbirth * Baby can be contacted 

immediately. Today, about one third of all births in the world receive caesarean deliveries and the most important 

indication is the previous cesarean. Both possible complications and cost is an important public health problem. 

SSVD is an important alternative for TESDs Nowadays, it stands out again. Both forms of delivery are serious for 

both mother and baby low risk of complications. Long-term profit / loss ratio for mother while the SSVD is more 

advantageous when evaluating the short term baby results. TESD seems to be more advantageous in its evaluation. 

Appropriate patient selection and clinical The preparation of the infrastructure is critical. TESD and its 

complications against SSVD examining the patients before delivery and encouraging appropriate patients will 

contribute greatly. 
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P-110    KIZAMIKTA KÜRESEL DALGALANMA ALARMI: DÜNYA’DA HANGİ 

ÜLKELER TEHDİT ALTINDA? 

 
Öznur HASDEMİR1, Safiye AĞAPINAR ŞAHİN2 

 
1İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı, Sivas, 2Atatürk Üniversitesi  

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu yüksek bulaşıcılığı olan ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Etkili bir aşısı geliştirilmeden önceki dönemlerde büyük salgınlara neden olmuştur. Ne 

yazık ki günümüzde de aktif bağışıklamanın yapılmadığı, beslenme koşullarının yetersiz olduğu, aşı 

tereddütlerinin yaşandığı dünyanın bazı bölgelerinde yine salgın derecesinde görülmekte ve ciddi 

komplikasyonlara hatta ölümlere neden olması ile dünya gündemindeki yerini korumaktadır. Güncel raporlara 

göre kızamık vakalarının özellikle Avrupa bölgesinde rekor seviyeye ulaştığı bildirilmiştir. Söz konusu raporlarda 

2017-2018 yılları arasında kızamık artışlarının yaklaşık dörtte üçünü oluşturan 10 ülke sırasıyla (vaka bildirimi) : 

Ukrayna (30.338) , Filipinler (13.192) , Brezilya (10.262) ,Yemen (6.641) ,Venezuela (4.916), Sırbistan (4.355), 

Madagaskar (4.307), Sudan (3.496) ,Taylan (2.758) ve Fransa (2,269)’dır. Ayrıca 2017 yılında hiç vaka olmayan 

Brezilya (10.262), Moldova (312), Montenegro (203), Kolombiya (188) , Peru (38) ,Şili (23) , Özbekistan (17) 

gibi ülkelerde vakaların görülmesi kızamık virüsünün Dünyada’ki birçok ülkeyi etkileyebileceğinin sinyallerini 

vermektedir. Etkilenmenin yüksek derecede yaşandığı Avrupa bölgesinde son bir yılda aralarında İtalya (2.632) , 

Romanya (1247),Yunanistan (1.862) , Birleşik Krallık (941), Almanya (516) gibi ülkelerinde olduğu toplamda 

12.266 vaka bildirilmiştir. Dünyada’ki yayılımına baktığımızda ülkemizin bulunduğu konum ve insan hareketleri 

nedeniyle risk altında olduğu görülmektedir. Nitekim Ülkemizde 2012 yılından itibaren görülmekle birlikte; 2017 

yılında (84), 2018 yılında (55) halen kızamık vakası bildiriminin yapılmış olması virüsün ülke içinde olduğunu 

göstermektedir. Kızamık ile mücadelede, son 20 yılda her yıl yaklaşık 1 Milyon hayat kurtarmış güvenli, etkili, 

ucuz bir aşıya sahip olmamıza rağmen; günümüzde Kızamık Eliminasyon Programlarında yaşanan eylem 

eksiklikleri, aşı reddinin yaşanması koruyuculuğun önündeki başlıca engeller arasında sayılabilir. Hastalığı kontrol 

altına almada eğitimlerin artırılması, sürveyansın güçlendirilmesi, temaslı profilaksi-aktif vaka takibinin 

yapılması, rutin aşılamanın yapılması ülkelerin stratejileri arasındadır. Bu derleme Küresel Dalgalanma Alarmını 

duyan ve Kızamık ile Mücadele’de bağışıklama hizmetlerinde etkin rol alan ebelerin hassasiyet ve farkındalıklarını 

artırabileceğini düşündürmektedir. 
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GLOBAL SURGE ALARM İN MEASLES: WHİCH COUNTRİES ARE UNDER THREAT İN 

THE WORLD? 

 
Öznur HASDEMİR1, Safiye AĞAPINAR ŞAHİN2 

 
1Local Health Authority, Public Health Directorate, Sivas, 2 Ataturk University  

Measles caused by measles virus is a common infectious disease worldwide. An effective vaccine has led to major 

epidemics in the period.Unfortunately, today active immunization is not done, nutritional conditions are 

insufficient, vaccine hesitations occur in some parts of the world are still seen in epidemic level and cause serious 

complications and even death. According to recent reports, measles cases have been reported to reach a record 

level in the European region. 10 countries(case report), which account for about three-quarters of measles increases 

between 2017-2018, respectively: Ukraine(30.338), Philippines(13.192), Brazil(10.262), Yemen(6.641), 

Venezuela(4.916), Serbia(4.355). It is Madagascar(4.307), Sudan(3.496), Thailand(2.758) and France(2.269). In 

addition, in 2017, there are no cases of Brazil(10.262), Moldova(312), Montenegro(203), Colombia(188), 

Peru(38), Chile(23), Uzbekistan(17) in countries such as the presence of measles virus can affect many countries. 

A total of 12,266 cases have been reported in the last year in the Europe, where there is a high degree of influence, 

including in Italy(2,632), Romania(1247), Greece(1,862), the United Kingdom(941), Germany(516). When we 

look at the spread in the world, it is seen that our country is at risk due to its location and human movements. As 

a matter of fact; in 2017 (84), in 2018 (55), the case of measles was still reported. Although we have a safe, 

effective, inexpensive vaccine saved nearly 1 million lives in the last 20 years. Today, the lack of action in Measles 

Elimination Programs, vaccination rejection can be counted among the main obstacles to protection. Increasing 

training in controlling the disease, strengthening surveillance, contact prophylaxis- conducting active follow-up, 

routine vaccination are among the strategies of the countries. This review suggests the midwives, who heard the 

Global Surge Alarm and who had an active role in immunization services in combating against measles, could 

increase their sensitivity and awareness. 

KEYWORDS: MEASLES, GLOBAL FLUCTUATİON, ALARM, EPİDEMİC, MİDWİFERY 
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P-111    TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ: AYDIN ÖRNEĞİ 

 
Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Cinsiyet; bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Toplumsal 

cinsiyet ise; kadın ve erkeğin sosyal ve kültürel olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını 

ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerimiz içinde bulunduğumuz kültür tarafından şekillenmektedir. 

Dolayısıyla bu çalışma içinde bulunduğumuz kültürün toplumsal cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini incelemek için 

yapılmıştır. Araştırma gelişigüzel (raslantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde 

araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kişi ile yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru 

formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde 

dağılımları ile sunulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcıların %60’ı kadın, %40’ı erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalaması 38.57± 11.65(min.25-max.77) olup, %24’ü lise mezunu ve %46.0’ı evlidir. Katılımcılar kendi erkek 

çocuklarını ya da yakınındaki erkek çocuklarını seslenir veya severken %30’u ismiyle, %13.3’ü oğlum şeklinde, 

56.7’si ise aslanım, paşam gibi övgü cümleleriyle seslendiklerini veya sevdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar 

kendi kız çocuklarını ya da yakınındaki kız çocuklarını seslenir veya severken ise %23.3’ü ismiyle, %53.3’ü kızım 

şeklinde, %23.3’ü ise prensesim, meleğim gibi övgü sözcükleriyle seslendiklerini veya sevdiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcılar erkek çocuklara çeşitli işlerin yapımında %43.3 oranında “sen erkeksin yaparsın” şeklinde geri 

bildirim verirken, %36.7’si “sen kızsın yapamazsın” dediklerini ifade etmişlerdir. Ev işleri ile ilgili durumlar için 

katılımcıların %47.8’i “erkek ev işi yapmaz” derken %36.7’si ise “ sen kızsın ev işlerini öğren” dediklerini 

belirtmişlerdir. Çalışma bulgularına göre içinde yaşadığımız toplumda, erkek çocuklarına yönelik pozitif cinsiyet 

ayrımcılığı yapıldı sonucuna ulaşılmıştır. 
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SOCIAL GENDER ROLES: AYDIN EXAMPLE 

 
Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 

 
1Adnan Menderes University  

Gender; genetics, physiological and biological characteristics of the individual as male or female. Gender is; 

expresses the social and cultural characteristics, roles and responsibilities of women and men. Our gender roles 

are shaped by the culture we are in. Therefore, this study was conducted to examine the effect of our culture on 

gender roles. The research was conducted by randomly sampling 60 person who voluntarily accepted to participate 

in a shopping center in Aydın. The data were collected with the questionnaire developed by the researchers. In the 

evaluation of the data, the measurement values are presented as average and the class data are presented with 

number and percentage distributions. 60% of the participants were female and 40% were male. The mean age of 

the participants was 38.57 ± 11.65 (min.25-max.77), 24% were high school graduates and 46.0% were married. 

Participants called their sons or boys near him or her, 30% of them by name, 13.3% of them were like my son, 

56.7% of them said they liked or loved them with their praises like pasha. Participants called their daughters or 

girls near or loved by 23.3% by name, 53.3% as my daughter, 23.3% by my princess, my mother said that they 

liked the words of praise or love. Participants stated that 43.3% of the respondents said s You can do it, while 

36.7% said yap you can't do it eks. For housework, 47.8% of respondents said “men don't do housework erken and 

36.7% said işi you're a girl. According to the study findings, it was concluded that there was a positive gender 

discrimination for boys. 

KEYWORDS: MALE, FEMALE, GENDER. 
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P-112    İNTRAPARTUM EBELİK BAKIMININ TEMEL KALİTE GÖSTERGELERİ 

 
Ayşe ŞENOĞLU1, Zekiye KARAÇAM2 
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Bu sunumun amacı, güncel literatüre dayalı olarak intrapartum ebelik bakımının temel kalite göstergelerini 

paylaşmaktır. Dünya genelinde her gün yaklaşık 830 kadın gebelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar nedeniyle 

hayatını kaybetmektedir. Ayrıca dünyada her gün yaklaşık 7000 yenidoğan bebeğin öldüğü belirtilmektedir. Anne 

ve yenidoğan sonuçlarını iyileştirmek için, sağlık bakım sistemlerinin yüksek kalitede bakım sağlamaları 

gerekmektedirdır. Sağlık bakımında kalite, güncel bilgiler doğrultusunda verilen bakımın, beklenen hasta 

sonuçlarını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesi olarak gösterilmektedir. Sağlık bakımda 

kalite göstergeleri, bir toplumun sağlığını tanımlamak, çeşitli faktörlerle ilişkisini ve zaman içinde gösterdiği 

değişimi belirlemek, toplumları birbiriyle karşılaştırmak kullanılmaktadır. Kalite göstergelerini belirlemek sağlık 

hizmetlerinin planlanması ve sunumu açısından oldukça önemlidir. İntrapartum bakım kalitesini ölçen göstergeler 

oluşturulurken olumlu sağlık sonuçlarına katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesine özel önem gösterilmelidir. 

Bu doğrultuda sadece maternal ve neonatal morbidite ve mortalite oranlarını izlemek yerine, normalliği 

destekleyen göstergeleri de izlemek, anne ve yenidoğan sağlığına daha fazla katkı sağlayabilir. Lazzaretto ve ark. 

(2018), literatüre dayalı olarak yaptıkları çalışmada intrapartum bakım kalitesini ölçen 80 adet gösterge olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu göstergeler maternal sonuçlar (17), doğum süreci ve doğum sonuçları (14), genel ebelik 

uygulamaları (17), doğum eyleminin birinci (4), ikinci (11), üçüncü (5) ve dördüncü (4) evresindeki ebelik 

uygulamaları, fetal ve neonatal sonuçlar (8) olarak gruplandırılmıştır. Ayrıca klinik performansları izlemek için 

Maternal Gösterge Tablosu gibi sistemler kullanılabilir. Maternal Gösterge Tablosu, sağlık hizmeti sunucularına 

performansları hakkında bilgi vererek diğer doğum birimleri ile karşılaştırma yapmalarına ve daha fazla iyileştirme 

alanları tanımlayarak genel bakımın kalitesini iyileştirmelerine olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak intrapartum 

ebelik bakımının değerlendirilmesinde kalite göstergelerinin kullanılmasının, maternal ve yenidoğan sağlığı 

açısından verilen bakım kalitesinin iyileştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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BASİC QUALİTY INDİCATORS OF INTRAPARTUM MİDWİFERY CARE 
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The aim of this presentation is to share the basic quality indicators of intrapartum midwifery care based on the 

current literature. Around 830 women worldwide die from complications related to pregnancy or birth. In addition, 

approximately 7000 newborn babies die every day in the world. To improve maternal and newborn outcomes, 

health care systems need to provide high quality care. Quality in health care is shown as the degree of care given 

in accordance with current information, increasing expected patient results and reducing the unintended 

consequences. Quality indicators in health care are used to define the health of a society, determine the relationship 

with various factors and the change in time and to compare societies with each other. Determining quality 

indicators is very important in terms of planning and delivery of health services. Special attention should be paid 

to the determination of factors contributing to positive health outcomes when preparing indicators that measure 

the quality of intrapartum care. In this respect, instead of just monitoring maternal and neonatal morbidity and 

mortality rates, monitoring indicators that support normality may contribute to more maternal and neonatal health. 

Lazzaretto et al. (2018), in their study based on the literature reported that 80 indicators measuring the quality of 

intrapartum care. These indicators are grouped that maternal results (17), birth process and delivery results (14), 

general midwifery practices (17), first (4), second (11), third (5) and fourth (4) stages of labor, and neonatal results 

(8). Systems such as the Maternal Dashboard can be used to monitor clinical performances. The Maternal 

Dashboard provides healthcare providers with information about their performance and allows them to compare 

with other units of birth and to identify areas for further improvement and to improve the quality of general care. 

As a result, it is thought that the use of quality indicators in the evaluation of intrapartum midwifery care will 

contribute to the improvement of the quality of care given in terms of maternal and neonatal health. 

KEYWORDS: INTRAPARTUM, CARE, QUALİTY, INDİCATOR, MİDWİFERY. 
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1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin meslek seçimlerini ve kariyerlerini etkileyen önemli bir etkendir. 

Ülkemizde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı gibi duygusal yönden ilgi ve bakım gerektiren işlerin uzantısı olarak 

ebelik, hemşirelik, sosyal hizmet uzmanlığı ve ilkokul öğretmenliği gibi meslekler kadına daha uygun yani kadın 

mesleği olarak görülmektedir. Ancak erkeklerin tarih boyunca bakım işlerini sürdürdükleri bilinmekte, on 

dokuzuncu yüzyılda cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle kadınların bu alanda daha fazla yer almaya başladıkları 

bildirilmektedir. Ebelik mesleği de kadınlık rolleriyle özdeşleştirilerek sadece kadınların yapabileceği bir meslek 

olarak algılanmakta, ülkemizde kadın doğum alanında erkek hekim ve hemşireler olmasına karşın ebelik mesleğini 

tercih eden çok az sayıda erkek öğrenci bulunmaktadır. Ülkemizde lise son sınıf erkek öğrencilerinde yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin %72.4’ü erkeklerinde ebe olabileceğini düşündüklerini belirtirken, %83.7’si ebe olmak 

istemediğini ifade etmiştir. Erkeklerden ebe olunmayacağını düşünenlerin ise yaklaşık yarısı, kadın mesleği olması 

nedeniyle erkeklerden ebe olmayacağını belirtmiştir. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan araştırmada erkeklerin 

ebelik mesleği tercihlerinin toplumsal ve kültürel değerlerden etkilendiği görülmektedir. Geçmişte erkek 

hemşirelerin mesleğin güç, teknoloji ve uzmanlık gerektiren alanlarında, kadın hemşirelerin ise ilgi, şefkat ve 

bakımı ön planda tutan alanlarında hizmet verdiği cinsiyete dayalı bir iş bölümü şekillendirmeleri nedeniyle ebelik 

alanında da aynı endişeler yaşanmakta, kadına temasın zarifliğini koruyan eşitlikçi bir yaklaşımla erkeklerin de 

ebelik mesleğini tercih etmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TOPLUMSAL CİNSİYET, MESLEK, EBE, ERKEK, ÖĞRENCİ 
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GENDER AND CAREER CHOICE IN TURKEY: MALE MIDWIFERY STUDENTS 

 
Özlem DURAN AKSOY1, Fatmanur ÇELİK1, Ahmet YAĞIZ1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Gender is an important factor that affects career choices of women and men. In our country, professions such as 

midwifery, nursing, social service expertise and primary school teaching are seen as the most suitable professions 

for women, as an extension of jobs that require emotional attention and care, such as elderly, patient and child 

care. However, it is known that men have performed care services throughout the history, and in the nineteenth 

century women started to take part more in this area due to gender-based division of labor. Midwifery profession 

is perceived as can only be performed by women by identifying with female roles, and there are very few male 

students who prefer the midwifery career in our country despite the fact that there are male doctors and nurses in 

the field of obstetrics. In a study conducted in high school senior male students in our country, 72.4% of the 

students stated that they thought they could be midwives and 83.7% of them stated that they did not want to be a 

midwife. Approximately half of those who thought men could not be midwives stated that because they thought it 

was a female profession. In a limited number of studies conducted in our country, it is seen that the choice of 

midwifery profession of men are affected by social and cultural values. In the past, because of the gender-based 

division of labor, male nurses served in the fields of power, technology and expertise of the profession and female 

nurses in the fields of attention, compassion and care, and the same concerns have been experienced in the field of 

midwifery. It is thought that men should prefer midwifery profession with an egalitarian approach that protects the 

elegance of contact with women. 

KEYWORDS: GENDER, PROFESSION, MIDWIFE, MALE, STUDENT 
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P-114    EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIM 

DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Serap ÖNER1, Gözde BARAN2, Ayşegül SELEN2, Esin ÇEBER TURFAN2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Akıllı telefonlar iletişim için kullanılmanın yanında; fotoğraf makinası, video kaydı, internet ve 

oyun gibi birçok özellikte kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon kullanımıda hızla artış 

göstermektedir. Akıllı telefon kullanımındaki artış özellikle gençlerde oldukça fazladır. Ebelik bölümü 

öğrencilerinde de bu eğilimin varlığı gözlenmektedir. Bu amaçla; yapılan çalışma ile bir Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin akıllı telefon kullanım durumlarını saptamak planlanmıştır. Yöntem: Araştırma 

örneklemini 1.,2.,3.ve4. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam370 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan ‘Kişisel Tanıtım Formu’ ve ‘Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği(ATBÖ)’ 

kullanılmıştır. ATBÖ Demirci ve arkadaşları(2014) tarafından geliştirilmiş olup,6’lı Likert tipinde 33 maddeden 

oluşan kendini bildirim ölçeğidir. Yüksek puanlar akıllı telefon bağımlılığı riskinin yüksekliğine işaret etmektedir. 

Ölçeğin çalışmamızdaki cronbach alpha katsayısı 0,960’tır. Veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiş, 

öğrencilerin kişisel tanıtıcı bilgileri ile ATBÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki aranmıştır. Bulgular: Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.44±2.1(min:18, max:37)’dir. Öğrencilerin %68.4’ü Anadolu Lisesi mezunu 

olup, %65.1’i ebelik mesleğini severek seçtiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %99.5’i akıllı telefon 

kullandıklarını ve %55.9’u ise akıllı telefonlarını 4-6 yıldır kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin %99.2’sinin telefonlarında internet bağlantısının olduğu ve %85.4’ünün interneti sosyal medya amaçlı 

kullandığı saptanmıştır. Akıllı telefon kullanım sıklıklarına bakıldığında öğrencilerin %33.5’i günde 5 saatten fazla 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %52.4’ü kendilerini akıllı telefon bağımlısı olarak görmektedir. 

Ayrıca ATBÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 102,70(min:33- max:193)’dir. Bu durumda çalışmaya 

katılan öğrencilerin orta düzeyde akıllı telefon bağımlısı oldukları saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak 

günümüzde teknoloji oldukça gelişmiş ve her konuda akıllı telefon kullanımı yaygınlaşmıştır. Yapılan benzer 

çalışmalar akıllı telefon kullanımının bağımlılığa dönüşmesi tehdidinin her geçen gün arttığını gösterilmektedir. 

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde akıllı telefon bağımlılığı tehdit edici bir unsur olmakla beraber bu bağımlılığın 

ilerlemeden önüne geçilmesi gerektiği bir gerçektir. Aksi halde “alkolik” “sigarakolik” gibi kavramların yanında 

“telefonkolik”, ‘’nomofobik’’ kavramı yaygınlaşacak ve toplum sağlığını tehdit ederek sağlıklı nesillerin 

yetişmesine engel olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILLI TELEFON, MOBİL TELEFON, AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI, 

EBE 
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THE EVALUATİON OF USİNG SMART PHONES FOR MİDWİFERY DEPARTMENT 

STUDENTS 

 
Serap ÖNER1, Gözde BARAN2, Ayşegül SELEN2, Esin ÇEBER TURFAN2 

 
1Bursa Uludağ Unıversıty, 2Ege Unıversıty 

Introduction and purpose:Besides the useof smartphones for communication; camera, video recording, internet 

and games are used in many features This trend is observed in the students of midwifery department. For this 

purpose; With the study conducted, it was planned that students of the Department of Midwifery ofthe Faculty of 

Health Sciences determine their use of smart phones. Method:The research sample consisted of 370 students 

consisting of1st,2nd,3rd and 4th year students. Personal Information Form and Smart Phone Addiction Scale 

developed by the researchers were used as data collection tools. ATBÖ developed by Demirci et al. Is a self-report 

scale consisting of33 items in6-point Likert type. High scores indicate the high risk of smartphone addiction. The 

cronbach alpha coefficient of the scale in our study was0.960. Results:The mean age ofthe students 

was20.44±2.1(min:18,max:37).68.4%of the students were graduated from Anatolian High School.65.1%of the 

midwifery profession, they said they chose.99.5%of students use smartphones and55.9%of them stated that they 

have been using smart phones for4-6years.99.2%of the students participating in the study had an internet 

connection on their phones and It was found that85.4% of them used the internet for social media purposes. 

Considering the frequency of smart phone usage,33.5% ofthe students stated that they used more than5hours a 

day52.4%of the students see themselves as smart phone addicts. In addition, the total score obtained from the scale 

is102,70(min:33,max:193). In this case, it was determined that thestudents participating in the study were 

moderately smart phone addicts. Conclusion and Suggestions:As a result, today the technology is very advanced 

and the use of smart phones has become widespread. Similar studies have shown that the threat of smartphone 

usage to turn into addiction increases day by day. While smart phone addiction is a threatening factor in the 

development of healthy generations, it is a fact that this addiction should be avoided. 

KEYWORDS: SMART PHONE, MOBILE PHONE, SMART PHONE ADDITIVE, MİDWİFE 
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P-115     AKUT BATIN AMELİYATI GEÇİRMİŞ PRİMİPAR VE MULTİPAR GEBELERDE 

DOĞUM KORKUSU 

 
Nazende KORKMAZ YILDIZ1 

 
1Medipol Üniversitesi 

Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreç olmasına rağmen; travmalar, komplikasyonlar, plansız veya istenmeyen 

gebelik ve yaşanan olumsuz deneyimler gibi birçok faktör sonucunda anne adayının doğumdan korkmasına sebep 

olmaktadır. Çalışmamızda gebelikten önce akut batın ameliyatı geçirmiş olmanın doğum korkusu üzerindeki 

etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma, 60 vaka grubu 60 kontrol grubu olmak üzere toplam 120 lohusa ile 

İstanbul’da bir kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler 14 soruluk anket formu ve Wijma Doğum 

Beklentsi/Deneyimi B Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmamızda katılımcıların gebe kalma yaşları 

çoğunlukla primiparlarda 21-26 yaş, multiparlarda 33-38 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Katılımcılar arasında 

primiparların eğitim düzeyinin multiparlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aile yapısı olarak primiparların 

daha çok çekirdek ailede, multiparların ise geniş ailede yaşadığı saptanmış olup; aile içinde yaşayan kişi sayısı 

arttıkça doğum korkusunun da arttığı istatistiksel olarak belirlenmiştir. Multiparlarda plansız gebe kalma, primipar 

lohusalarda ise planlı gebe kalma oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Verilerimizin sonucuna göre 

plansız gebe kalan lohusalarda doğum korkusunun arttığı görülmüştür. Vaka ve kontrol grubundaki tüm 

lohusaların gebelik ve doğumla ilgili bilgi alma açısından değerlendirildiğinde, bilgi almayan grupta doğum 

korkusunun daha yüksek olduğu görülmüştür. Doğum yöntemi olarak vaka grubunda sezaryen oranı, kontrol 

grubunda normal spontan doğum oranı yüksek bulunmuştur. Çalışmaya katılan vaka grubundaki lohusaların 

çoğunluğunun apendektomi operasyonu geçirdiği belirlenmiştir. Çalışmamız sonucuna göre akut batın 

ameliyatının doğum korkusu üzerinde bir etkisinin olmadığı, çalışma ve kontrol grupları arasındaki istatistiksel 

açıdan bir farkın olmamasıyla tespit edilmiştir. Sonuç olarak; yapılan çalışmalarla düşük eğitim seviyesi, plansız 

gebelik, ailedeki kişi sayısı ve doğum hakkında bilgi alıp almama gibi birçok faktörün doğum korkusunu artırdığı 

gösterilmiş olup çalışmamızda akut batın ameliyatı geçirmenin doğum korkusu üzerinde olumlu ya da olumsuz bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. 
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THE FEAR OF CHILDBIRTH IN THE PRIMIPARA AND MULTIPAR PREGNANCY 

WOMENS WHO HAD ACUTE ABDOMEN SURGERY 

 
Nazende KORKMAZ YILDIZ1 

 
1Medipol Universıty 

Although pregnancy and childbirth are a physiological process, due to many factors such as traumas, 

complications, unplanned or unwanted pregnancy and negative experiences, the pregnant mothers are afraid of 

birth. In this study, the effect of acute abdomen surgery carried out before pregnant on the fear of birth is 

investigated. The study was conducted in 120 people with 60 study groups and 60 control groups in a public 

hospital in Istanbul. The data were collected using a survey form with 14 questions and Wijma 

Maternity/Experience B Scale. In our study, it was observed that the age of the pregnant women was between the 

ages of 21-26 in the primipara and 33-38 in the multiparous group. It was found that the level of education of 

primipara was higher than the multiples among the participants. It has been determined that primiparous families 

live more in the nuclear family and multiparous families live in a large family. Statistically, as the number of 

people living in the family increased, the fear of birth increased. In the multiparous group, while the rate of 

unplanned conception was high, it was determined that the rate of planned conception was higher in primiparous 

mother. According to the results of our data, there was an increase in the fear of birth in unplanned pregnant 

women. When the all the mother patients in the case and control groups were evaluated in terms of getting 

information about pregnancy and birth, it was observed that the fear of birth was higher in the group who did not 

receive information compared to those who received information. The cesarean birth rate in the case group and the 

normal spontaneous birth rate in the control group were found to be high. It was determined that most of the 

puerperium patients in the case group had undergone appendectomy. According to the data obtained, it was found 

that acute abdomen surgery between the study and control groups had no statistical significance on the fear of 

birth. As a result; It has been determined that many factors such as low education level, unplanned pregnancy, 

number of people in the family and whether or not to receive information about birth increase the fear of birth. 

Besides, it has been observed that having an acute abdomen surgery has no positive or negative effect on the fear 

of birth. 

KEYWORDS: FEAR OF BİRTH, ACUTE ABDOMİAL SURGERY 
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P-116     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN STERİL VE SİRKÜLE HEMŞİRE HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİ 

 
Nilay GELMEZ1, Aylin KURT1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Nurşen KULAKAÇ2, Ebru DERELİ1, Sibel 

YAŞAR1, Neşe ALPARSLAN1 

 
1Kırklareli Üniversitesi, 2Gümüşhane Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Ameliyathane Hemşireliği; cerrahi işlem öncesi ameliyathaneyi işleme uygun şekilde hazırlayan, 

cerrahi uzman ve ekibini asiste eden steril ve sirküle hemşireden oluşmaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin steril ve 

sirküle hemşire hakkındaki bilgilerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Bu araştırma, 

2018-2019 öğretim dönemi Şubat 2019’da Kırklareli Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan ve cerrahi dersi almış ebelik 

bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi (n:63). Araştırma soruları 23 sorudan oluşmuş olup literatür 

eşliğinde hazırlandı. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirmesi SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 22.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelik hesapları 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde kabul edildi. Bulgular: Araştırma sonucunda, öğrencilerin 

%100’ü bayan olup, yaş ortalaması 20±1,62’dir. Öğrencilerin, % 64,7’sinin steril ve scrub hemşire görev 

tanımlarını net yapamadıkları, az bir kısmının (%14,2) steril hemşireyi ameliyata aktif katılan hemşire olarak 

yorumladıkları, sirküle hemşireyi malzemeden sorumlu ve kayıt tutan hemşire olarak (%7,4) ifade ettikleri 

görüldü. Görev tanımlarını kapsayan soruların %62,2’sine kararsızım yanıtının verildiği, bu nedenle net bir 

ayrımın yapılamadığı görüldü. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin ameliyathane hemşireliği konusunda bilgi sahibi 

olduğu; fakat görev tanımlarının netlik kazanmadığı görüldü. 
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KNOWLEDGE LEVEL OF MİDWİFERY STUDENTS ABOUT STERİLE AND SCRUB 

NURSE 

 
Nilay GELMEZ1, Aylin KURT1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Nurşen KULAKAÇ2, Ebru DERELİ1, Sibel 

YAŞAR1, Neşe ALPARSLAN1 

 
1Kirklareli University, 2Gumushane University 

Introduction and Aim: Operating Room Nursing consists of a sterile and circulating nurse who prepares the 

operating room before surgery and prepares the operating room appropriately and assists the surgical specialist 

and his / her team. This study was planned as a descriptive study in order to examine students' knowledge about 

sterile and circulating nurses. Method: This study was studied with the 3rd and 4th year students of midwifery 

department who studied in Kırklareli School of Health in 2018-2019 academic year in February 2019 (n: 63). The 

research questions consisted of 23 questions and were prepared with the literature. The data were analyzed using 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences 22.0). In the analysis of the data, number and percentage calculations 

were used. Statistical significance was accepted as p <0.05. Results: In this research, 100% of the students were 

female and the mean age was 20 ± 1.62. It was found that 64.7% of the students have not know clear the sterile 

and scrub nurse duty definitions, and a few (14.2%) interpreted the sterile nurse as the nurse actively involved in 

the surgery. It was seen that 62.2% of the questions covering the job descriptions were given an indecisive response 

and therefore no clear distinction. Conclusions and Suggestions: Students are informed about the operation room 

nursing; however, it was seen that job descriptions were not clear. 

KEYWORDS: OPERATİNG ROOM, STERİLE, CİRCULATİNG, NURSE, MİDWİFERY, STUDENT 
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P-117     ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI KARŞITLIĞININ ETİK BOYUTLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Emine Tuğçe ÇAĞLAYAN1, Funda GÜLER2, Hüsniye ÇALIŞIR3 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi 

GİRİŞ: Bağışıklamada amaç; bireyleri, yan etki, sakatlık ve ölüm olasılığı yüksek olan enfeksiyon hastalığına karşı 

korumak, sağlanan yüksek aşılama hızları ile aşılanmamış kişilerde o hastalığa karşı bağışıklık sağlamak, salgınları 

önlemek ve o hastalığı ortadan kaldırmaktır. AMAÇ: Amaç, aşı karşıtlığının gerekçeleri, aşılara karşı yapılan 

eleştiriler ve bunların etik boyutunu incelemektir. YÖNTEM: Veriler, 2000-2018 yılları arasında yayınlanmış 

makaleler Google Akademi arama motorunda “aşı karşıtlığı”, “bağışıklama”, “çocuklarda bağışıklama” ve Dünya 

Sağlık Örgütü’nün web sayfasında ise “anti-vaccine”, “immunization” anahtar kelimeleri taranarak oluşturuldu. 

BULGULAR: Ebeveynlerin çocuklarına aşı yapılmasını reddetmelerinin temel nedenleri; aşıların güvenliği, 

devletin halk sağlığı politikalarına yönelik kuşkular, dini görüşler ve aşılamanın gerekli olmadığı yönündeki 

kanaatlerdir. Aşılar, çok küçük riskler ve yan etkileri dışında bireye ciddi yarar sağlar. Bir çocuğa aşı yaptırmamak, 

başkalarının dokunulmazlığı ve sağlığına zarar verebilir. Ebeveynlerinin tercihiyle aşı yaptırılmayan bir çocuk 

hastalanıp, hastalığı başka çocuklara bulaştırdığında diğer ailelere ve topluma tıbbi bakım masrafı olarak da zarar 

vermektedir. Toplumsal bağışıklığı korumak için, aşılama oranlarını yeterli düzeyde tutmak gerekir. Bu nedenle 

bir kişinin aşıyı reddetmesi kendi kişisel korunmasının yanında toplum sağlığını da etkilemektedir. SONUÇ VE 

ÖNERİLER: Bireylerin aşı uygulamasına karşı çekincelerini ve aşı yaptırmamalarını etkileyen faktörlerin 

incelenmesi, toplumda bağışıklamanın güçlendirilmesine ve aşı karşıtlığının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Aşılama karşıtı hareketle mücadele etmek için, ebeveynlerin sağlık çalışanlarına ve ilgili makamlara karşı güven 

geliştirmesine yardımcı olmak, eğitim vermek, aşılama karşıtlarının sundukları mitleri çürütmek ve aşılamayı 

teşvik eden kampanyalar oluşturmak gerekir. 
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THE EVALUATION OF ETHICAL DIMENSIONS OF ANTI-VACCINATION IN 
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INTRODUCTIONS: The purpose of immunization; protect individuals from infectious disease with high 

likelihood of side effects, disability and death, provide immunization against disease in persons not vaccinated 

with high vaccination rates provided, prevent outbreaks and it is to eliminate the disease. OBJECTIVE: The aim 

is to examine the rationale for vaccination, the criticisms against vaccines and their ethical dimension. METHODS: 

Data, research articles and reviews published between the years 2000-2018 are selected: From the Google 

Academy web home page ‘anti-vaccination’, ’immunization‘ ,’ Immunization in children’, ‘anti-vaccination 

groups’, from the web site of the World Health Organization; ‘Anti-vaccine’ and ’immunization‘ were generated 

by scanning keywords. FINDING: The main reason of parents to refuse vaccinations for their children; The safety 

of the vaccine, doubts for the state's public health policy, religious views and convictions in the direction where 

vaccination is not necessary. Vaccinations provide serious benefits to the individual except for minor risks and 

side effects. Failure to vaccinate a child may cause harm to others' immunity and health. Immunization with their 

parents preferred not a child got sick, disease is damaging as the other families and the community to infect other 

children when medical care costs. In order to maintain social immunity, vaccination rates should be kept to a 

sufficient level. There fore, a person's rejection of the vaccine affects their own personal protection as well as 

community health. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: Examining the concerns of individuals 

against vaccination and the factors that affect the non-vaccination will contribute to the strengthening of the 

immunization in the community and the reduction of anti-vaccination. To combat the anti-vaccination movement, 

it is necessary to help parents develop trust against health workers and related authorities, to educate, to refute the 

myths that anti-vaccines offer, and to create campaigns that encourage vaccination. 

KEYWORDS: ANTI VACCINATION, IMMUNIZATION, ETHIC, CHILDHOOD PERIOD 
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P-118     AYDIN İLİNDEKİ KADINLAR ORAL KONTRASEPTİFLER HAKKINDA NE 

DÜŞÜNÜYOR? 

 
Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Oral kontraseptifler, tüm dünyada en sık kullanılan kontraseptif yöntemlerden biridir. Ülkemizde bilinirliği yüksek 

olmakla beraber kullanım sıklığı diğer modern kontraseptif yöntemlere göre düşüktür. Dolayısıyla bu çalışmada 

kadınların oral kontraseptiflere yönelik düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma gelişigüzel 

(raslantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 60 kadın ile yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru formu ile toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 34.03± 8.69 (min.20- max.65)’dır. Kadınların %30’u lise mezunu 

olup %52’si ise evlidir. Evli olan kadınların evlilik süre ortalaması 11.83± 8.60 ( min.1-max.45 yıl) yıldır. 

Kadınların büyük bir kısmı (%93.3) doğum kontrolü için bir yöntem kullandıklarını belirtirken, yöntem kullanan 

bu kadınlardan %30’u rahim içi araç kullandıklarını belirtmişlerdir. Kadınların büyük bir çoğunluğu (%63.3) oral 

kontraseptifler hakkında danışmanlık aldıklarını belirtdiği halde yine büyük bir çoğunluğunun (%43.3) oral 

kontraseptifler hakkında olumsuz düşünceye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Kadınlar oral kontraseptiflere 

yönelik aldıkları danışmanlık sırasında sağlık profesyonellerinden yüksek oranda (%63.3) olumsuz görüş 

aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada kadınların büyük bir çoğunluğunun oral kontraseptifler hakkında olumsuz 

düşünceye sahip oldukları ve doğum kontrolüne yönelik aldıkları danışmanlık hizmetinde sağlık çalışanları 

tarafından olumsuz şekilde yönlendirildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: DANIŞMANLIK, KADIN, ORAL KONTRASEPTİFLER. 
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WHAT DOES WOMEN IN AYDIN PROVIDE ABOUT ORAL CONTRAINDICS? 

 
Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 

 
1Adnan Menderes University  

Oral contraceptives are one of the most commonly used contraceptive methods in the world. Although our country 

is known to be high, its frequency of use is low compared to other modern contraceptive methods. He's closing his 

mouth, closing his mouth, closing his mouth. The research was conducted by randomly sampling 60 women who 

voluntarily accepted to participate in a shopping center in Aydın. The data were collected with the questionnaire 

developed by the researchers. In the evaluation of the data, the measurement values are presented as average and 

the class data are presented with number and percentage distributions. The mean age of the family for the study 

was 34.03 ± 8.69 (at least.20- max.65). 30% of women are graduates and 52% of them are married. The long stay 

time of 11.83 ± 8.60 (min.1-max.45 years) is married. A large proportion of women (93.3%) show that they use a 

method for contraception, and 30% of women using the method stated that they use intrauterine devices. The 

majority of women (63.3%) stated that they received counseling about oral contraceptives, but a large scale 

(43.3%) had a higher level of thinking about oral contraceptives. Women reported that they received a high 

(63.3%) negative opinion from routers-oriented health professionals for oral contraceptives. It was concluded that 

having a negative importance in the study is thought to have negative thoughts about oral contraceptives and they 

are directed towards health goals in the service they receive for birth control. 

KEYWORDS: COUNSELİNG, WOMEN, ORAL CONTRACEPTİVES. 
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P-119      TÜRKİYE’DE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ EBELİK/HEMŞİRELİK TEZLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Esra CENGİZ1, Gülçin BAYĞUT1, Leyla KOCA1, Tuba KOÇ ÖZKAN1 

 
1Adıyaman Üniversitesi 

Türkiye’de Anne Sütü ile ilgili Ebelik/Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi Amaç: Anne sütü, bebeğin temel besin 

kaynağıdır. Bu araştırma, Türkiye’de anne sütü ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Tezlere, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden, “anne sütü” anahtar 

kelimesi yazılarak online ulaşılmıştır. Tarama sonucunda sağlık alanında yapılmış toplam 224 tez olduğu 

belirlenmiştir. Tam metnine ulaşılamayan, ebelik ve hemşirelik alanı dışında yapılmış tezler inceleme dışı 

bırakılarak toplam 17 tez değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan tezlerin tamamının yüksek 

lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Tezlerin, tanımlayıcı (n=10), metadolojik ve analitik (n=1), yarı deneysel (n=1) 

ve deneysel (n=5) tipte araştırmalar olduğu saptanmıştır. İnceleme kapsamına alınan tezler, yazar-yıl, örneklem, 

yöntem ve bulgular başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç: Tezlerin çoğunlukla anne sütü ile ilgili bilgi 

düzeylerinin saptanması amacıyla yapıldığı belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: anne sütü, ebelik, hemşirelik 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, EBELİK, HEMŞİRELİK 
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INVESTİGATİON MİDWİFERY / NURSİNG THESİS ABOUT BREASTFEEDİNG İN 

TURKEY 

 
Esra CENGİZ1, Gülçin BAYĞUT1, Leyla KOCA1, Tuba KOÇ ÖZKAN1 

 
1Adıyaman Unıversıty  

Investigation midwifery / nursing thesis about Breastfeeding in Turkey Objective: Breast milk is the main food 

source of the baby. This research, graduate theses held in Turkey regarding mother's milk is made to investigate. 

Method: The theses were obtained online by writing the keyword “breast milk” from the National Thesis Center 

website of the Higher Education Council. As a result of the screening, a total of 224 dissertations were made in 

the field of health. The theses which are not accessible to the full text and are excluded from midwifery and nursing 

field were excluded from the study and a total of 17 theses were evaluated. Results: All of the theses included in 

the study were determined as master's thesis. Theses were determined as descriptive (n=10), metadological and 

analytical (n=1), quasi-experimental (n=1) and experimental (n=5) types. Theses included in the study are 

examined under the headings of author-year, sample, method and findings. Conclusion: It was determined that the 

theses were mostly made to determine their knowledge about breast milk. Key words: breast milk, midwifery, 

nursing 

KEYWORDS: BREAST MİLK, MİDWİFERY, NURSİNG 
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P-120      SEZARYEN SONRASI SAKIZ ÇİĞNEMENİN BAĞIRSAK HAREKETLERİNE 

ETKİSİ 

 
Esra Türker KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Amaç:Bu derlemenin amacı sezaryan doğum yapan annenin yavaşlayan bağırsak hareketlerine sakız çiğnemenin 

etkisini tartışmaktır. Sonuç: Gebelik döllenme ile başlayan doğum ile sonlanan kişinin fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal dengesinde değişimler yaratan bir süreçtir. Gebelik sürecince gastrointestinal sistemde meydana gelen 

birçok değişim söz konusudur. Sezaryan sırasında uygulanan anestezi sonrası barsak hareketleri yavaşlaması gaz 

çıkışını önemli derece de azaltmaktadır. Sezaryan sonrası sakız çiğnemenin etkisini gösteren çalışmalar 

incelendiğinde genellikle olumlu sonuçlarla karşılaşıldığı ve sonuçların istatistiksel olarak da anlamlı bulunduğu 

görülmektedir. Kafalı ve arkadaşlarının sezaryen ameliyatı olan hastalar üzerinde yapmış oldukları araştırmada; 

ilk gaz çıkarma zamanı, deney grubunda ortalama 22,4 saat iken, sakız çiğnetilmeyen kontrol grubunda 31 saat 

bulunmuştur. Shang ve arkadaşlarının sezaryen ameliyatı olan hastalar üzerinde yapmış oldukları araştırmada; 

deney grubundaki hastalar ilk gaz çıkarma zamanı, deney grubunda ortalama 34,6 saat iken, sakız çiğnetilmeyen 

kontrol grubunda ise 39,9 saat bulunmuştur. Akhlaghi ve arkadaşlarının sezaryen ameliyatı olan hastalar üzerinde 

yapmış oldukları araştırmada; ilk gaz çıkarma zamanı, sakız çiğnetilen deney grubunda ortalama 14,21 saat, sakız 

çiğnetilmeyen kontrol grubunda ise 16,59 saat bulunmuştur.Yapılan araştırmalar incelendiğinde sezaryanla doğum 

yapan ve sakız çiğneyen annelerin bağırsak hareketlerinin arttığı bulunmuştur. Sakız çiğnetmenin kolay 

uygulanabilen bir yöntem olması ve sezaryan sonrası postoperatif bakımda bir uygulama olarak kullanılabilmesi 

için ülkemizde bu konu ile ilgili daha fazla araştırmanın yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, SEZARYEN, SAKIZ 
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THE EFFECT OF CHEESE AFTER CESISION ON HUMIDITY MOVEMENTS 

 
Esra Türker KÜÇÜKYILMAZ1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekım Unıversıty 

Objective: The aim of this review is to discuss the effect of chewing gum on slowing bowel movements of a mother 

who has had cesarean delivery. Conclusion: Pregnancy is a process that causes changes in the physiological, 

psychological and social balance of the person who begins with fertilization. There are many changes occurring 

in the gastrointestinal tract during pregnancy. The slowing of bowel movements after anesthesia applied during 

the cesarean section reduces the gas output significantly. When the studies showing the effect of mastic chewing 

after cesarean section are examined, it is seen that positive results are encountered and the results are statistically 

significant. In the study of the patients with head and friends on caesarean section; The first gas extraction time 

was 22.4 hours in the experimental group and 31 hours in the uncontrolled control group. Shang et al in their study 

on patients with cesarean section; In the experimental group, the mean time of the first gas extraction was 34.6 

hours in the experimental group and 39.9 hours in the control group without chewing gum. Akhlaghi et al. In their 

study on patients with cesarean section; The first gas extraction time was 14.21 hours in the chewing gum group, 

and 16.59 hours in the chewing gum group. When the researches were examined, it was found that the intestine 

movements of the mothers who gave birth by cesarean section and chewing gum were found to be increased. 

Chewing gum chewing is a method that can be applied easily and it can be used as an application in postoperative 

care after cesarean section. 

KEYWORDS: PREGNANCY, CAESAREAN SECTİON, GUM 
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P-121     LOTUS DOĞUM 

Keziban AMANAK1, İlayda DEMİRKOL1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Lotus doğum bebek ve plasenta arasındaki umblikal kordun doğumda kesilmemesi anlamına gelmektedir. Bebeğin 

plasenta ile bağının koparılmaması ilk olarak 1970’li yıllarda San Fransisco’da yaşayan bir şifacı olan Claire Lotus 

Day’in hamileliği sürecinde çeşitli araştırmalar yaparken anne şempanzelerin doğumdan sonra bebeklerini 

plasentaya bağlı halde bıraktıklarını ve kordonu kesmediklerini fark etmesiyle başlamıştır. Day, batı dünyasında 

Lotus Doğum gerçekleştiren ilk kadın olarak anılmaya başlanmıştır. Bu pratiğin duyulmasından sonra lotus doğum 

fikrini duyan ve benimseyen birçok anne ve doğum profesyoneli de, bu yöntemin tüm dünyada yaygınlaşmasına 

önayak olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma ‘lotus doğum’ hakkında genel bilgileri edinmek, yararları ve zarlarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Lotus doğuma yönelik olarak web üzerinden “lotus doğum, plasenta, umblikal 

kord” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış ve konu ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmıştır. Lotus doğumda 

göbek kordonu kendiliğinden kuruyup düşene kadar yaklaşık 3 ile 10 gün kadar plasentaya bağlı kalır. Plasenta 

bir kese veya bir kapta, tuz ve isteğe bağlı kurutulmuş otlarla kurutur ve esansiyel yağlar kurutma işlemine 

yardımcı olmak ve ayrışan plasenta kokusunu gidermek için kullanılır. Lotus doğumda bebek plasentadan gelen 

tüm kanı besin olarak aldığı için yeterli oranda beslenebilmektedir. Doğumdan sonra kordonu hemen kesilmeyen 

bebeklerin daha sakin ve huzurlu oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca anne ve bebeğin bağlanma süreci daha 

yumuşak olabilmektedir. Ancak bu uygulamanın çok yeni olması nedeniyle pratikte kullanılmaması ve yapılan 

bazı çalışmalarda plasentanın enfeksiyon kaynağı olarak görülmesi lotus doğumun dezavantajları olduğunu 

düşündürmektedir. Bu bilgilere istinaden lotus doğumun yeni bir uygulama olduğu ve bu konuda daha fazla bilgi 

ve deneyime ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: LOTUS DOĞUM, PLASENTA, UMBLİKAL KORD 
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LOTUS BİRTH 

 
Keziban AMANAK1, İlayda DEMİRKOL1 

 
1Adnan Menderes University  

Lotus birth means that the umbilical cord between the baby and the placenta is not cut at birth. The fact that the 

baby was not severed from the placenta first began in the 1970s when San Francisco was a healer. Day started to 

be called the first woman in the Western world performing Lotus Birth. Many mothers and childbirth professionals 

who have heard and adopted the idea of lotus birth after this practice has been heard, have helped this method to 

spread throughout the world. Therefore, this study was carried out to obtain general information about incelemek 

lotus birth gil and to examine its benefits and membranes. For lotus birth, the subject was screened with the 

keywords konu lotus birth, placenta, umbilical cord uma and the subject was discussed based on the related 

literature. At the birth of the lotus, the umbilical cord remains attached to the placenta for about 3 to 10 days until 

it dries and falls. The placenta dries in a sac or a bowl with salt and optional dried herbs, and the essential oils are 

used to aid in the drying process and to remove the fragrance of the disintegrating placenta. The lotus can be fed 

at a sufficient rate as the whole blood from the placenta takes as nutrient. It is observed that babies whose cord is 

not stopped immediately after birth are more calm and peaceful. In addition, the attachment process of the mother 

and the baby may be softer. However, because this application is very new, the fact that the placenta is considered 

to be a source of infection in some studies suggests that lotus delivery has disadvantages. Lotus birth is a new 

application and more knowledge and experience is needed. 

KEYWORDS: LOTUS BİRTH, PLACENTA, UMBİLİCAL CORD 
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P-122    GEBELİKTE ROMATOİD ARTRİT VE BAKIMI 

 
Tuğba TAHTA1, Esra Türker KÜÇÜKYILMAZ1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Amaç: Bu derleme romatoid artritli gebenin hamilelik ve doğum sürecini etkileyen etmenlere ilişkin bilgiler 

içermektedir. Ayrıca romatoid artritli gebenin ilaç tedavisi ve ebe-hemşirelik bakımında dikkat edilmesi gereken 

noktalara dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Sonuç: Gebelik kadının yaşamındaki eşsiz zamanlardan biridir. 

Gebelik doğal bir süreç olmasına rağmen kadında var olan ek bir hastalık kadının biyolojik, fizyolojik, bedensel 

ve ruhsal yönden etkilenmesine neden olmaktadır. Çeşitli romatizmal hastalıkları olan hastalarda gebeliği 

yönetmek zor olabilir. Romatoid artrit özellikle kadınlarda görülen romatizmal hastalıkların başında gelmektedir. 

Romatoid artrit birden fazla eklemi tutan sistemik otoimmün bir hastalıktır. Düzensiz menstürel siklus ve erken 

yaşta menarş varlığı romatoid artrit riskini arttırdığı bilinmektedir. Gebelik, kortizol, östrojen ve progesteron 

düzeylerindeki değişikliklerle ilişkilidir. Kortizolun başlangıçta gebelik sırasında romatoid artrit aktivitesinin 

iyileşmesi ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR SÖZCÜKLER: ROMATOİD ARTRİT, GEBELİK, ROMATOİD 

ARTRİTLİ GEBENİN EBE-HEMŞİRELİK BAKIMI 
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ROMATOID ARTHRITIS AND CARE IN PREGNANCY 

 
Tuğba TAHTA1, Esra Türker KÜÇÜKYILMAZ1 

 
1Lokman Hekım Unıversıty 

Objective: This review contains information about the factors affecting pregnancy and childbirth in pregnant 

women with rheumatoid arthritis. In addition, the drug treatment of pregnant women with rheumatoid arthritis and 

nursing care in nursing care should be considered to draw attention to points. Conclusion: Pregnancy is one of the 

unique times in women's life. Although pregnancy is a natural process, an additional disease in a woman causes 

her to be affected biologically, physiologically, physically and spiritually. It may be difficult to manage pregnancy 

in patients with various rheumatic diseases. Rheumatoid arthritis is one of the leading rheumatic diseases in 

women. Rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease involving multiple joints. Irregular menstrual cycle 

and presence of menarche at an early age are known to increase the risk of rheumatoid arthritis. Pregnancy is 

associated with changes in cortisol, estrogen and progesterone levels. Cortisol is initially believed to be associated 

with an improvement in rheumatoid arthritis activity during pregnancy. 

KEYWORDS: KEYWORDS: RHEUMATOİD ARTHRİTİS, PREGNANCY, NURSİNG- MİDWİFRY CARE 

OF PREGNANT WOMEN WİTH RHEUMATOİD ARTHRİTİS 
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S-1    SEZARYEN SONRASI BENLİK SAYGISI VE VÜCUT ALGISI 

 
Aylin AYDIN SAYILAN1, Ezgi SEYHAN AK2, Ezginur İNAN1, Ayşe KAVASOĞLU3 

 
1Kırklareli Üniversitesi, 2İstanbul Üniversitesi, 3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Çalışmada, cerrahi bir girişim olan sezaryen sonrasında, benlik saygısı ve vücut algısı arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel ve analitik tipte olan çalışmada; araştırma evrenini, iki 

devlet hastanesinin Kadın Doğum Servis’lerinde sezaryen olup, polikliniğe kontrol amacıyla gelen anneler, 

örneklemini Haziran – Ağustos 2017 tarihleri arasında polikliniğe kontrol amacıyla gelen 18-45 yaş arası, 145 

anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu, Rosenberg Benlik 

Saygısı Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği uygulandı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: 

Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalamalarının 28,94 ±5,16; %37,24’ünün lise mezunu, %73,10’unun aylık 

gelirinin orta düzeyde olduğu; %82,76’sının herhangi bir kronik hastalığının olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada 

Vücut Algısı Ölçek Toplam puan ortalamalarının 141,46±16,55; Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Puan 

ortalamalarının 18,84±5,69 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sezaryen sonrası annelerin, benlik saygılarının yeterli; 

vücut algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Vücut algısı ölçeği puanları ile Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, vücut algısı ölçeği puanları arttıkça Rosenberg Benlik 

Saygısı Ölçeği puanlarının azaldığı saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: SEZARYEN, BENLİK SAYGISI, BEDEN, ALGI 
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SELF-ESTEEM AND BODY IMAGE AFTER CESAREAN 

 
Aylin AYDIN SAYILAN1, Ezgi SEYHAN AK2, Ezginur İNAN1, Ayşe KAVASOĞLU3 

 
1Kirklareli University, 2Istanbul University, 3Umraniye Education And Research Hospital 

Objectives: The aim of the study to determine to relationship between self-esteem and body perception after 

cesarean. Methods: This is a descriptive, analytic and cross-sectional study. It included two maternity nursing 

departments of the two hospitals in June- August 2017 and the mothers who came for the control of the polyclinic 

were selected from 18-45 years old, 145 mothers who were able to in our study. Data collected by questionnaire 

form which occur literature and Rosenberg Self-Esteem Scale, and Body-Perception Scale. The data were collected 

by face-to-face interview method. Results: The mean age of the participating mothers was 28,94 ± 5,16; 37,24% 

high school graduates and 73,10% have middle income rate; 82.76% of them did not have any chronic disease. 

Body Perception Scale at Work Scale of total points is 141,46 ± 16,55; Rosenberg Self-Esteem Scale averages of 

18,84 ± 5,69 were identified. Conclusion: In line with these conclusions, mothers’ self-esteem is sufficient; and it 

was observed that body perception was moderate after cesarean. It was found that there was a negative correlation 

between the scores of body perception scale and Rosenberg Self-Esteem Scale scores and the scores of Rosenberg 

Self-Esteem Scale decreased as the scores of body perception scale increased. 

KEYWORDS: CESAREAN, SELF-ESTEEM, BODY İMAGE. 
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S-2    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK İLE DİJİTAL 

BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Meltem BAŞKÖY1 

 
1Giresun Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık ile dijital bağımlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 2. sınıf 

(n=58) ve 3. Sınıf (n=53) ebelik öğrencileri oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu, Dijital Okuryazarlık 

Ölçeği (DOÖ) ve Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistikler ile Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 

20,54±1,19 olup %81,1’i çekirdek aile yapısına sahip olduğunu ifade etmektedir. Öğrencilerin %46,8’inin annesi 

ilkokul ve %16,2’sinin annesi lise mezunudur. Öğrencilerin %32,4’ünün babası ilkokul mezunu olup %37,8’inin 

babası lise mezunudur. %82,9’u sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algılarken %82,0’si gelir durumunu gider 

durumuna eşit olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin %75,7’sinin annesi herhangi bir işte çalışmazken %79,3’ünün 

babasının çalıştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin DOÖ puan ortalamaları 57,09±10,47olup tutum boyutunda 

19,61±3,96, teknik boyutunda 22,76±4,40, bilişsel boyutunda 7,55±1,67 ve sosyal boyutunda 7,15±1,65 olduğu 

belirlenmiştir. DBÖ alt boyutları puan ortalamaları değerlendirildiğinde, aşırı kullanım için 13,94±4,04, nüksetme 

için 8,18±3,12, hayatın akışını engelleme için 9,96±3,75, duygu durumu için 10,77±3,42 ve bırakamama için 

10,38±2,85 olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizine göre öğrencilerin DOÖ’nün tutum ve bilişsel alt boyutları 

ile DBÖ’nün bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, DOÖ’nün teknik 

alt boyutu ile DBÖ’nün bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık tutumları ile 

dijital bağımlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve en çok dijital aletleri bırakma konusunda sorun yaşadıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin dijital okuryazarlığa yönelik olumlu tutumları, teknik hakimiyetleri ve bilişsel 

kazanımları arttıkça, dijital aletlere yönelik bağımlılık düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda, ebelik eğitiminde inovatif girişimler bağlamında dijital araçların kullanılabileceği ve dijital 

okuryazarlığın bir fırsata dönüştürülebileceği söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, DİJİTAL OKURYAZARLIK, DİJİTAL BAĞIMLILIK. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LITERACY AND DIGITAL ADDICTION 

LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Meltem BAŞKÖY1 

 
1Gıresun Unıversıty 

Introduction and Purpose: The aim of this study is to determine the relationship between digital literacy and digital 

addiction levels of midwifery students. Method: Sample of the study consisted of 2nd year (n=58) and 3rd year 

(n=53) midwifery students who agreed to participate in the study. Data were collected using Demographic 

Information Form, Digital Literacy Scale (DLS) and Digital Addiction Scale (DAS). Descriptive statistics and 

Spearman Correlation test were used to analyze the data. Results: The mean age of the students who participated 

in the study was 20.54±1.19 years, and 81.1% of them stated that they had a nuclear family structure. 46.8% of 

the students' mothers were primary school graduates and 16.2% high school graduates. 32.4% of the students' 

fathers were graduated from primary school and 37.8% from high school. 82.9% perceived their socioeconomic 

status at a moderate level, while 82.0% of the students expressed that they were in balance in terms of their income 

and expenditure levels. It was determined that 75.7% of the students' mothers were unemployed while 79.3% of 

their fathers were employed. The mean DLS score of the students was determined as 57.09±10.47, and the mean 

score of attitude dimension was 19.61±3.96, the technical dimension was 22.76±4.40, the cognitive dimension was 

7.55±1.67 and the social dimension was 7.15±1.65. When the mean scores of the DAS sub-dimensions were 

evaluated, the mean score for excessive use was determined as 13.94±4.04, 8.18±3.12 for relapse, 9.96±3.75 for 

blocking the flow of life, 10.77±3.42 for the mood and 10,38±2,85 for inability to quit. Correlation analysis 

revealed that there was a positive and weak relationship between the attitude and cognitive sub-dimensions of DLS 

and the inability to quit sub-dimension of DLS, and a positive and moderate relationship between the sub-

dimension of the technical sub-dimension of DLS and the inability to quit sub-dimension of DLS (p<0.05). 

Conclusion and Recommendations: As a result of the study, it was determined that midwife students' attitudes of 

digital literacy and their levels of digital addiction were at a moderate level and that they experienced problems 

mostly in quitting use of digital devices. In addition, as students' positive attitudes towards digital literacy, 

technical mastery and cognitive gains increase, the level of addiction for digital devices increases. According to 

these results, digital devices can be used in the context of innovative initiatives in midwifery education, and in this 

way, digital literacy can be turned into an opportunity. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, DİGİTAL LİTERACY, DİGİTAL ADDİCTİON. 

 
  



260 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

S-3     GEBELİKTE ŞİDDET: TARAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 

 
Ayla ERGİN1, Resmiye ÖZDİLEK1, Suzi ÖZDEMİR1, Canan BAYDEMİR2 

 
1Kocaeli Üniversitesi, 2Kocaeli Üniversitesi  

Giriş: Gebelikte şiddetin, anne, fetüs sağlığını olumsuz yönde etkilemesi, yapılan araştırmaların ve adli olayların 

artması nedeni ile sağlık çalışanlarının konu üzerinde farkındalıkları giderek artmaktadır. Dünya’da gebelikte 

şiddeti taramaya yönelik pek çok tarama aracı bulunmasına rağmen, ülkemizde herhangi bir tarama aracına 

rastlanılmamıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Gebelikte İstismar Değerlendirme Aracı (GİDÖ-AAS)” ve 

“Yakın Partner Şiddet Tarama Aracı (YPŞTA-HITS)’nın Türkçe’ye uyarlamak ve faktör yapısını incelemektir. 

Yöntem: Metodolojik tipte olan bu çalışma, Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında Kocaeli ilinde, bir üniversite 

hastanesi kadın-doğum polikliniğe başvuran gebe kadınlar ile gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 

güç analizi ile 250 olarak hesaplandı. Veri kaybı nedeniyle çalışma, 37 ve üzeri gebelik haftasında olan 259 gönüllü 

gebe ile tamamlandı. Çalışma öncesi, etik kurul onayı, kurum izni ve ilgili ölçek sahiplerinden izin alındı. Veriler, 

“Tanıtıcı Bilgi Formu”, “GİDÖ” ve “YPŞTA” ile toplandı. Ayrıca pilot çalışma yapıldı. Güvenirlik çalışmasında 

ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığında Cronbach alfa ve KR20 katsayıları ve pearson korelasyon analizi 

kullanıldı. Bulgular: Araştırmada yer alan gebelerin (n:259) yaş ortalamaları (28,32 ±: 5,42) yıldı. Gebelik sayısı 

ortalaması, 2,38±1,31 ve gebelik haftası ortalamaları ise 35,53±3,77 haftaydı. Ölçeklerin iç tutarlılık analizinde 

KR20 GİDÖ için ,80, YPŞTA için ise cronbach alfa katsayısı ,86 olup, her iki ölçeğin yüksek güvenirlik derecesine 

sahip oldukları görüldü. Sonuç: Çalışmamızda GİDÖ’nin ve YPŞTA’nin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik 

düzeyi yüksek bulundu. Ölçeklerin toplumumuzda gebelerin istismar ve şiddet yaşama durumlarının tarama, 

değerlendirmesinde kullanılması ve ebelik pratiğine yansıtılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, ŞİDDET, İSTİSMAR, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 
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DOMESTIC VIOLENCE IN PREGNANCY: SCREEN TOOLS VALIDITY AND 

RELIABILITY STUDY 

 
Ayla ERGİN1, Resmiye ÖZDİLEK1, Suzi ÖZDEMİR1, Canan BAYDEMİR2 

 
1Kocaeli University, 2Kocaeli University  

Introduction: The awareness of health care workers about domestic violence has increased in recent years due to 

the increase in both research performed on the subject and the forensic cases. Despite the presence of multiple 

scales for measuring domestic violence around the world, there is none available in our country. Aim: The aim of 

our study was to adapt the Abuse Assessment Screen (AAS) and Intimate Partner Violence Screening (HITS) tool 

in to Turkish and examine their structure. Methods: This study was performed with the pregnant women who 

applied to a gynecology clinic between March-June 2018. The sampling size (n=250) of the study was determined 

using power analysis. After considering the possibility of losing of data, the study was completed with 259 

pregnant women who were over 37 weeks of pregnant. Prior to the study, approvals were obtained from the local 

ethics committee of our institution and the scale owners. Data were collected with Introductory Information Form, 

AAS and HITS pilot study was also performed. For the reliability study, cronbach alfa and for KR-20 coefficients 

and pearson correlation analysis were used. Results The mean ages of the pregnant women who participated to the 

study was (28,32 ±: 5,42). The average number of pregnancies they experienced were 2,38±1,31and the gestational 

week averages were 35,53±3,77. For the Internal consistency analysis of scales KR20 (AAS) was .80 and for HITS 

Cronbach alpha coefficient was .86 indicating that both scales were highly reliable. Conclusion: In our study, the 

validity and reliability of the Turkish version of the AAS and the HITS were found to be high. The scales should 

be used in the screening and evaluation of abuse and domestic violence against pregnant women in our society and 

the findings should be reflected on to midwifery practice. 

KEYWORDS: PREGNANCY, DOMESTIC VIOLENCE, ABUSE, VALIDITY AND RELIABILITY 
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S-4   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA MAHREMİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ 

DÜZEYLERİ 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Hafize EKİN2 

 
1Giresun Üniversitesi, 2Giresun Üniversitesi 

Giriş ve Amaç:Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerini 

belirlemektir. Yöntem:Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 2., 3. 

ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, belirlenen tarihlerde okulda 

olan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 153 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kurum 

izni alınmış, veriler 24.12.2018-11.01.2019 tarihlerinde araştırmacılar tarafından toplanmıştır.Veriler; Demografik 

Bilgi Formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular:Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 21,03±1,76 olup %76,5çekirdek aile yapısına sahip olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %73,9’unun 

gelir durumu gider durumuna eşit olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin %96,7'si sosyal medya kullanmakta 

olduklarını ve%39,2 'si gün içerisinde internette 4-5 saat vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 

%81,7'si sosyal medyada kendi özel yaşamıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, %34'ü mizahi paylaşım, %20,3'ü 

sağlıkla ilgili paylaşım, %6,5'i hasta ile ilgili paylaşım yaptığını bildirmiştir. Öğrencilerin %56,2'si sağlık 

çalışanlarının hasta ile çektikleri fotoğrafları internet ortamında paylaşmalarını doğru bulmadıklarını ifade 

etmişlerdir.Öğrencilerin %15,7'si (n=24) hastaları ile çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış olduklarını 

ve 23 öğrenci paylaşım için hastalarından izin aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %74,5'i bir arkadaşının 

veya tanıdığının hastasıyla beraber çekindiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığına şahit olmuş, %20,9'unun 

paylaşım esnasında hastasından izin aldığını bildiğini ifade etmiştir. Mahremiyet Ölçeği alt boyut puan 

ortalamaları; özel hayat/kişisel bilgilerin gizliliği için 45,75±5,20, cinsiyete ilişkin mahremiyet için 22,78±2,68, 

kendini koruyamayanların mahremiyeti için 17,78±2,59, bedensel mahremiyet için 17,81±2,20 ve uygun ortam 

sağlama için 17,78±2,33 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin bulundukları sınıfa göre özel hayat/kişisel bilgilerin 

gizliliği, cinsiyete ilişkin mahremiyet ve bedensel mahremiyet puan ortalamaları farklılık göstermiştir (p<0,05). 

Sonuç ve Öneriler:Bu çalışmaya katılan öğrencilerin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Sınıflara göre farklılık değerlendirildiğinde, 3. Sınıf öğrencilerinin mahremiyet bilgi düzeylerinin 

düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mahremiyet bilgi düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 

çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, HASTA MAHREMİYETİ, SOSYAL MEDYA. 
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KNOWLEDGE LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS REGARDING THE PATIENT 

PRIVACY 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Hafize EKİN2 

 
1Gıresun Unıversıty 

Introduction and Purpose: The aim of this study is to determine the knowledge level of midwifery students about 

the patient privacy. Method: The universe of the study consisted of 2nd, 3rd and 4th year students studying at 

Giresun University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery. A specific sample selection method was 

not applied in the study, and 153 students who were at school at the specified dates and accepted to participate in 

the study voluntarily formed the sample of the study. Institution permission was obtained, and the data were 

collected by the researchers between 24.12.2018-11.01.2019. Data were collected using Demographic Information 

Form and Patient Privacy Scale. Results: The mean age of the participant students was 21.03±1.76 years, and 

76.5% of them stated that they had a nuclear family structure. 73.9% of the students expressed that they were in 

balance in terms of their income and expenditure levels. 96.7% of the students stated that they were using social 

media, and 39.2% stated that they spent 4-5 hours on the internet during the day. 81.7% of the students shared 

their personal life on social media, and 34% of them reported that they were sharing humorous content, 20.3% 

were sharing health related content and 6.5% were sharing content related to their patient. 56.2% of the students 

expressed that they did not approve health workers sharing photos taken with their patients on the internet. 15.7% 

(n=24) of the students said that they shared a photograph taken with their patients on social media, and that 23 

students received permission from their patients for sharing these photos. 74.5% of the students witnessed one of 

their friends or acquaintances sharing a photograph taken with their patient on social media, and 20.9% stated that 

they knew they had received permission from the patient before sharing. The mean score of Patient Privacy Scale 

sub-dimension was found as 45.75±5.20 for confidentiality of personal informationand private life, as 22.78±2.68 

for sexualprivacy, as 17.78±2.59 for privacy of those unable to protect themselves, as 17.81±2.20 for physical 

privacy and as 17.78±2.33 for ensuring a favorable environment. According to the class/year of students, 

confidentiality of personal informationand private life, sexual privacy and physical confidentiality scores differed 

(p<0.05). Conclusion and Recommendations: It was determined that the students who participated in this study 

had high levels of knowledge about patient privacy. When the differences were evaluated according to the 

classes/year, it was determined that 3rd year students' level of knowledge about privacy was low. Studies should 

be carried out to determine the factors affecting students' level of knowledge about confidentiality. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, PATİENT PRİVACY, SOCİAL MEDİA. 
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S-5    KADINLARIN DOĞUM AĞRILARINA İLİŞKİN ALGILARI: NİTEL ARAŞTIRMA 

 
Emine Tuğçe ÇAĞLAYAN1, Ayden ÇOBAN2, Yasemin ERDEN2 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş: Doğum ağrısı her kadın için eşsiz bir deneyimse de, kadının algıları ve onun ağrıya verdiği anlamı olduğu 

kadar doğumla birlikte, ağrısı ile ilgili davranışları kültürel olarak belirlenmektedir. Yöntem: Nitel araştırma 

yöntemi uygulanarak araştırma yapılmıştır. Aydın ilindeki 20-30 yaş arası normal doğum yapmış 20 lohusa 

kadından onam alınarak görüşülmüştür. Ortalama görüşme süresi 45-60 dk. sürmüştür. Lohusalara uygulanan 

“Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile bilgiler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan görüşmeler sonucunda lohusaların ağrı ve ağrının bedeni 

için anlamı tanımlamaları “fiziksel bir yanıt”, “psikolojik bir sıkıntının sonucu”; “aciz olma”, “kötü bir durum”, 

“stresli ve baş etmesi zor bir durum” olarak nitelendirirken doğum ağrısını ise “gebeliğin sonlanması için bir 

basamak”, “nefessiz kalınan ve anlatılması zor bir eylem”, “içinin parçalanması ve olağanüstü bir durum”, “ölüm” 

olarak düşündüklerini belirtmişlerdir. Doğum ağrısı hakkında duyulan korkuların nedeni “bebeğine zarar geleceği 

korkusu”, “doğuramama korkusu”, “kanama olma durumu ve kendine bir şey olacağı düşüncesi”, “anlatılan kötü 

hikayeler” etkilemiştir. Araştırmada yer alan lohusaların çoğu doğum ağrısı için kültürel tedavi yöntemi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunlar; ‘”soğan kaynatıp içme”, “bele çarşaf bağlama”, “tuğla ısıtıp karnına 

koyma”, ”kemik suyu içme”, “baharatları kaynatıp koklama veya içme”, “tavana ip asıp çekme”, “kaynar suyun 

buharında durma” dır. Kadının doğum ağrısı çekerken yanında bulunan destekçileri çoğunlukla eşi, kendi annesi 

ve kayın validesi oldukları belirlenmiştir. Sonuç: Ebeler kadınların doğum ağrıları ile baş etmesinde 

bireyselleştirilmiş yaklaşım kullanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, AĞRI, KADIN, ALGI 
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WOMEN'S PERCEPTİONS OF BİRTH PAİN: QUALİTATİVE RESEARCH 

 
Emine Tuğçe ÇAĞLAYAN1, Ayden ÇOBAN2, Yasemin ERDEN2 

 
1Aydın Adnan Menderes Unıversty, 2Aydın Adnan Menderes Unıversty 

Introduction: Although the pain of birth is a unique experience for every woman, her perceptions and her pain as 

well as the meaning given to the pain and the pain related behaviors are culturally determined. Method: The study 

was carried out by applying qualitative research method. 20 women aged between 20 and 30 years in the province 

of Aydın were interviewed by obtaining the consent. The average interview time lasted 45-60 minutes. Information 

was collected with Personal Information Form and Semi-Structured Interview Form applied to women. The 

obtained data were evaluated using content analysis Results: As a result of the interviews, the meaning of 

Puerperant’s pain and the body ache can be described as “Physical response”, “result of psychological distress”, 

”'being powerless”, “plight”, “stressful and difficult to deal with a situation”, as they thought in case of Labor pain, 

“a step for termination of pregnancy”, “breathless and difficult to explain”, “a fragment of the situation and an 

extraordinary situation”, “it’s like death” being stated. Fears of birth pain were caused by fear of harm to the baby, 

fear of not giving birth, bleeding state and the idea that she would have something wrong to herself, and bad birth 

stories told. Most of the puerperant included in the study stated that they used cultural treatment method for birth 

pain. They applied as indicated as follow: “drinking boiled onion”, “tie a sheet on waist”, “warming house bricks” 

and “putting them on the stomach”, “drinking bone soup”, “boiling spices”, “sniffing or drinking”, “hanging a 

rope on ceiling and pulling it”, “standing in boiling water vapor”. It stated that the supporters who were with the 

woman during birth pain were mostly her husband, her own mother and her mother-in-law. Conclusion: Midwives 

should use an individualized approach for women to cope with birth pain. 

KEYWORDS: BİRTH, PAİN, FEMALE, PERCEPTİON 
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S-6   ERKEN DOĞUM TEHDİDİ OLAN GEBELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ 

 
Zekiye KARAÇAM1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi 

Çalışmanın amacı erken doğum tehdidi olan gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemektir. Araştırma analitik-

kesitsel olarak, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine gelişigüzel (uygunluk) örnekleme yöntemi ile belirlenen ve erken doğum 

tehdidi tanısıyla hastanede yatan 130 gebe alınmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Gordon’un 

Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Veri Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare 

testi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalamasının 27,21±6,39, çoğunun ortaokul (%33,8) 

ve lise (%26,2) mezunu oldukları görülmüştür. Gebelerin gebelik sayı ortalamasının 2,44±1,58 olduğu, %33,8’inin 

ilk gebeliğinin olduğu ve %33,1’inin bu gebeliklerini planlamadıkları saptanmıştır. Gebelerin %83,9’unun 28-36 

gebelik haftasında oldukları ve %34,6’sının en az bir tane kronik hastalığının olduğunu belirlenmiştir. Gebelerin 

en fazla yaşadıkları fiziksel sağlık problemlerinin bel ve kasık ağrısı (%44,6), erken doğum tehdidi (%41,5), 

bulantı-kusma (%21,5) ve kanama (%14,6) olduğu ve %8,5’inin ruhsal sağlık probleminin bulunduğu saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan gebelerin %96,9’unun sağlığın algılanması - sağlığın yönetim biçimi, %90,8’inin beslenme ve 

metabolik durum, %54,6’sının boşaltım, %83,8’inin aktivite, egzersiz şekli-fizik bulgular, %53,8’inin uyku ve 

istirahat, %76,90’ının bilişsel algılama şekli, %86,2’sinin kendilerini algılama–kendilerini kavrama, %25,4’ünün 

rol–ilişki şekli, %20,0’ının cinsellik ve üreme, %26,9’unun stres ile baş etme / tolere etme durumu ve %38,8’inin 

inanç ve değerler alanlarında bakım gereksinimlerinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada gebelerin bazı 

alanlarda sorun yaşamalarının sosyodemografik, obstetrik ve diğer bazı özeliklerine göre değişiklik gösterdiği 

bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada, erken doğum tehdidi olan gebelerin çoğunun Gordon’un Fonksiyonel 

Sağlık Örüntüleri modelinin birçok alanında sorunlarının bulunduğu ve bu sorunların bazı bireysel özelliklerine 

göre değişiklik gösterdiği sonuçları elde edilmiştir. Erken doğum tehdidi olan gebelere verilen bakım hizmetlerinin 

sunumunda bu sonuçların dikkate alınması ile anne-bebek sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 
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CARE REQUIREMENTS OF PREGNANT AT RISK OF PRETERM BIRTH 

 
Zekiye KARAÇAM1 

 
1Adnan Menderes Unıversıty 

Aim of the study was to determine the care requirements of pregnant at risk of preterm birth. The study was made 

cross-sectional with, between January-December 2017, in Aydın Adnan Menderes University Research Hospital, 

Obstetrics and Gynaecology Clinic and Aydın Obstetrics and Gynaecology Hospital. The sample of the study 

consisted of 130 pregnant women hospitalized with the diagnosis of premature birth threat. Data was collected 

with Personal Information Form and Gordon's Functional Health Patterns Data Form. Data were analysed by 

descriptive statistics and chi-square test. The mean age of the pregnant women participated in the study was 27.21 

± 6.39; most of them were middle school (33.8%) and high school (26.2%). It was found that the mean pregnancy 

number of pregnant was 2.44 ± 1.58, 33.8% of them had first pregnancy and 33.1% did not plan these pregnancies. 

It was determined that 83.9% of pregnant were at 28-36 weeks of gestation and 34.6% of them had at least one 

chronic disease. The most common physical health problems of the pregnant women were back and groin pain 

(44.6%), premature birth threat (41.5%), nausea and vomiting (21.5%) and bleeding (14.6%), and 8.5% had a 

mental health problem. Of the pregnant women participated in the study 96.9% were found to have care needs in 

areas of perceived health-management of health, 90.8% had feeding and metabolic status, 54.6% had discharge, 

83.8% had activity, exercise-physic findings, %53.8 had sleeping and resting, 76.9% had cognitive perception, 

86.2% had self-perception, 25,4% had role-relationship type, 20,0% had sexuality, 26.9% had coping / stressing 

status, and 38.8% had beliefs and values. In addition, it was found that the problems of pregnant women in some 

areas vary according to socio-demographic, obstetric and some other characteristics. In conclusion, in this study, 

it was concluded that most of the pregnant with premature birth threat had problems in many areas of Gordon's 

Functional Health Pattern Model and these problems changed according to some individual characteristics. It 

might contribute to the development of maternal and infant health by taking care of these results in the provision 

of care services to pregnant with premature birth threat. 

KEYWORDS: PRETERM BIRTH, THREAT, PRENATAL CARE, MIDWIFERY, CARE 
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S-7     EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE ANNELERİNİN MEME KANSERİ 

TARAMALARINDAKİ SAĞLIK İNANÇLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ 

 
Ferdane TAŞ1, İlayda ÇELEBİ2, Özlem AŞCI3, Pınar KARA4 

 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 3Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi, 4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Dünyada ve ülkemizde artan görülme sıklığı düşünüldüğünde farkındalık ve erken tanının önemi 

artmaktadır. Araştırma, ebelik bölümü öğrencileri ile annelerinin meme kanseri taramalarındaki sağlık inançları 

ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: İlişki arayıcı tanımlayıcı düzendeki çalışma, 

sağlık yüksekokulunda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf ebelik öğrencileri ve annelerinden oluşmaktadır. 

Örneklem seçimi yapılmaksızın evrenin tamamına (416) ulaşılması hedeflenmiştir ve çalışma 296 (%71) kişi ile 

tamamlanmıştır. Örneklem seçme kriterleri olarak öğrencilerin eğitim-öğretime devam ediyor olmaları, anketin 

uygulandığı gün sınıfta bulunmaları ve annelerinin de öğrencilerle birlikte çalışmaya gönüllü olarak katılmaları 

esas alınmıştır. Veriler, anket formu ve” “Meme Kanseri Taramalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” kullanılarak 

yüz yüze görüşme ve telefonla iletişim ile toplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 24 istatistik paket 

programı; değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılımlar, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. 

Araştırmaya başlamadan önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik kurulundan ve Sağlık Yüksekokulunun 

yönetiminden gerekli yazılı izinler alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,64±1,42 olup, meme 

kanseri konusunda % 56,1’i eğitim aldığını, % 86,5 KKMM yapmayı bildiğini ve sadece % 20,9’unun son bir 

yıldır düzenli olarak KKMM yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda öğrenciler için puan ortalamaları; duyarlılık 

(7,57±2,16) önemseme/ciddiyet (18,87±5,34), sağlık motivasyonu (20,19±4,66), KKMM yararları (16,16±3,46), 

KKMM engelleri (17,20±5,63), KKMM öz-etkililiği (36,95±9,72), mamografinin yararları (18,29±3,90) ve 

mamografinin engelleri için (25,38±8,44)dır. Annelerin yaş ortalaması 45,09± 5,31 olup, meme kanseri konusunda 

% 54,7’si eğitim aldığını, % 51,4’ü KKMM yapmayı bildiğini ve sadece %18,9’unun son bir yıldır düzenli olarak 

KKMM yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda anneler için puan ortalamaları; duyarlılık (7,50±2,33) 

önemseme/ciddiyet (19,25±5,24), sağlık motivasyonu (19,63±4,29), KKMM yararları (15,32±3,17), KKMM 

engelleri (18,94±5,27), KKMM öz-etkililiği (30,39±8,97), mamografinin yararları (18,14±3,81) ve mamografinin 

engelleri için (26,65±8,33)dır.Öğrenciler ve annelerinin ölçekten aldığı puan ortalamaları karşılaştırıldığında 

KKMM yarar, KKMM engel ve KKMM özetkililik alt boyutlarında gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. (p<0.05) Sonuç ve Öneriler: Katılımcıların KKMM yapmayı bilmelerine rağmen düzenli olarak 

uygulamadıkları ve KKMM öz etkililiği puan ortalamasını farklılık gösterdiği saptanmıştır. 
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THE DETERMINATION OF HEALTH BELIEFS AND EFFECTING FACTORS OF 

MIDDLE EAST STUDENTS AND MOTHERS ON BREAST CANCER 

 
Ferdane TAŞ1, İlayda ÇELEBİ2, Özlem AŞCI3, Pınar KARA4 

 
1Niğde Ömer Halisdemir University, 2Niğde Ömer Halisdemir University, 3Niğde Ömer Halisdemir 

University, 4Niğde Ömer Halisdemir University  

Introduction and Aim: The importance of awareness and early diagnosis is increasing in the world and in our 

country. The aim of the study was to determine the health beliefs and factors affecting midwifery students and 

their mothers in breast cancer screening. Method: The study in the descriptive descriptive order consisted of 

midwifery students and mothers of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students studying at the health school. It was aimed 

to reach the whole of the universe (416) without sample selection and the study was completed with 296 (71%) 

people. The selection criteria of the students were to continue their education, to be present in the classroom on 

the day of the survey and to participate voluntarily with the students. Data were collected through a questionnaire 

and face-to-face interview and telephone communication using the eli Health Belief Model Scale in Breast Cancer 

Screening Ver. IBM SPSS 24 statistical package program for analyzing data; In the evaluation, number, percentage 

distributions, arithmetic mean and standard deviation were used. Prior to the study, the necessary written 

permissions were obtained from the Niğde Ömer Halisdemir University Ethics Committee and the management 

of the School of Health. Results: The mean age of the students was 20.64 ± 1.42, 56.1% of them had education 

about breast cancer, 86.5% had done BSE, and only 20.9% had regular BSE. In our study, the mean scores for 

students; sensitivity (7.57 ± 2.16) importance / severity (18.87 ± 5.34), health motivation (20.19 ± 4.66), BSE 

benefits (16.16 ± 3.46), BSE obstacles ( The self-efficacy of BSE (36,95 ± 9,72), the usefulness of mammography 

(18,29 ± 3,90) and the obstacles of mammography (25,38 ± 8,44) were 17,20 ± 5,63). The mean age of the mothers 

was 45.09 ± 5.31, 54.7% of them had breast cancer education, 51.4% of them had BSE, and only 18.9% had BSE 

in the last year. . In our study, mean scores for mothers were; sensitivity (7.50 ± 2.33) care / severity (19,25 ± 

5,24), health motivation (19,63 ± 4,29), benefits of BSE (15,32 ± 3,17), KKMM barriers ( 18,94 ± 5,27), BSE self-

efficacy (30,39 ± 8,97), the benefits of mammography (18,14 ± 3,81) and the obstacles of mammography (26,65 

± 8,33).When the mean scores of the students and their mothers were compared, it was found that there was a 

significant difference between the groups in terms of BSE benefits, BSE obstacle and BSE summary. (p <0.05) 

Conclusions and Recommendations: It was determined that participants did not apply regularly although they 

know how to perform BSE, and the mean score of BSE self-efficacy varied. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, STUDENT, MOTHER, BREAST CANCER, HEALTH BELİEF 
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S-8     EBELİK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİGARA VE 

NARGİLE KULLANMA DURUMLARI: BİR İZLEM ÇALIŞMASI 

 
Şükran ERTEKİN PINAR1, Zeliha Burcu YURTSAL1, Büşra CESUR1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Sigara ve nargile, üniversite öğrencileri arasında en fazla kullanılan maddeler arasında bulunmakta 

ve içerdiği toksik maddeler nedeni ile sağlığı tehdit etmektedir. Araştırmada ebelik bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin sigara ve nargile içme durumlarının yıllara göre izlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı 

araştırmanın örneklemini 2013-2017 yılları arasında ebelik bölümünde öğretim gören aynı grupta yer alan 

öğrenciler oluşturmuştur. Birinci ölçüm öğrenciler birinci sınıfa yeni başladıkları dönemde (n=77) ve ikinci ölçüm 

ise dördüncü sınıftan mezun olma aşamasında iken (n=73) yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik 

özelliklerini, sigara ve nargile içmeye yönelik durumlarını değerlendirmeye yönelik soru formu ile toplanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 18.47±0.66’dır. Öğrencilerin %28.6’sı birinci sınıfta iken bir içim dahi 

sigara içtiğini, %93.5’i hiç sigara içmediğini belirtirken, dördüncü sınıfa geldiklerinde %45.2’si en az bir içim dahi 

olsa sigara içtiğini, %74’ü hiç içmediğini, %21.9’u da üniversite yaşamına başladıktan sonra ilk yüz sigarayı 

içtiğini belirtmiştir. Sigaranın gebelikteki zararı konusunda %97.4’ü birinci sınıfta, %98.6’sı dördüncü sınıfta iken 

kesinlikle zararlı olduğunu belirtmiştir. Birinci sınıfta %7.8’i, dördüncü sınıfta %16.4’ü nargile kullandığını, 

bunun tamamının da üniversite yaşamına başladıktan sonra içtiğini ifade etmiştir. Sınıf düzeyine göre yaşamı 

boyunca hiç sigara içmeme ve içtiği sigaranın 100 taneyi bulma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

olduğu bulunmuştur (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Önemli sağlık profesyonellerinden biri olan ebelik 

öğrencilerinde üniversite yaşamına başladıktan sonra hem sigara hem de nargile kullanımında artış olmuştur. 

Öğrencilerimizin bu zararlı alışkanlıklardan korunması için tütün ve ürünleri ile mücadele kapsamında girişimlere 

ihtiyaç bulunmaktadır. 
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    SMOKING AND HOOKAH SMOKING OF STUDENTS STUDYING IN MIDWIFERY 

DEPARTMENT: A FOLLOW-UP STUDY 

 
Şükran ERTEKİN PINAR1, Zeliha Burcu YURTSAL1, Büşra CESUR1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Cigarettes and hookahs are among the most used substances among university students 

and threaten their health with the toxic substances they contain. The research was conducted to monitor the 

smoking and hookah smoking of students studying in midwifery department according to the years. Methods: The 

sample of this descriptive study composed of students who studied in midwifery department between 2013-2017. 

The first measurement was done when students started to first grade (n=77) and the second measurement was done 

in the graduation period (n=73) in the fourth grade. The data were collected with a questionnaire aimed at assessing 

the socio-demographic characteristics of students and their smoking and hookah smoking status. Results: The 

average age of the students is 18.47±0.66. While 28.6% of the students stated that they smoked at least once when 

they were in the first grade, 93.5% stated that they never smoked, 45.2% said they smoked at least once when they 

were in the fourth grade, 74% said they never smoked, 21.9% stated that they smoked their first hundred cigarettes 

after starting to university. 97.4% of the students stated that smoking was definitely harmful in pregnancy in the 

first grade and 98.6% stated that in the fourth grade. 7.8% of the students smoked hookah in the first grade and 

16.4% of them smoked hookah in the fourth grade, all of them stated that they smoked hookah after starting to 

university. According to the grade of students, there was a statistical significance between never smoking and 

smoking total 100 cigarettes during their lifetime (p>0.05). Conclusion and Recommendations: After starting to 

university, both cigarette and hookah use increased in midwifery students. In order to protect our students from 

these harmful habits, there is a need for initiatives in the fight against tobacco and its products. 

KEYWORDS: MIDWIFERY STUDENT, SMOKING, HOOKAH SMOKING 
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S-9     DOĞUMDA VAZELİNLE UYGULANAN PERİNEAL MASAJIN DOĞUM SÜRECİNE 

ETKİLERİ 

 
Yağmur İRMAK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi  

AMAÇ: Bu araştırma doğum eyleminin birinci evresinde vazelin ile yapılan perine masajının genital travma, 

postpartum perine ağrısı ve perineal iyileşme düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ- 

YÖNTEM: Randomize kontrollü deneysel nitelikte olan çalışma Kasım 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında 30 

kontrol 30 deney grubu olmak üzere toplam 60 primipar gebe ile yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kontrol 

grubuna travay süresince hastane rutinleri uygulanmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından, doğum eyleminin 

aktif fazında toplam 5 kez vazelin ile 10 dakika boyunca perine masajı uygulanmıştır. Veriler VAS ve REEDA ile 

elde edilmiştir. BULGULAR Kontrol grubunda deney grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla 

genital travma (1.derece ve 2.derece perine yırtığı) ve epizyotomi saptanmıştır (p<0,05). Deney grubunda olan 

gebelerde ağrı ile başedebilme düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). Kontrol grubunda 

postpartum 3-4.saat perineal iyileşme deney grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olarak 

belirlenmiştir (p<0,05). SONUÇ Vazelin ile perineal masaj invazif olmaması, kayganlaştırıcı etki sağlaması, 

perineal ağrı ve travmayı azaltması ve perineal iyileştirmeyi artırması nedeniyle uygun gebelere rutin olarak 

uygulanabilir. (Bu bir tez çalışmasıdır.Veri toplama aşaması hala devam etmektedir.) 
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EFFECTS OF VASELİNE-APPLİED PERİNEAL MASSAGE ON THE BİRTH PROCESS OF 

VASELİNE 

 
Yağmur İRMAK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1 Marmara Unıversıty, 2 Marmara Unıversıty  

METHODS: A randomized controlled experimental study was performed between 2018 and January 2019 with 

30 control and 30 experimental groups. Hospital routines were applied to the control group in the scope of the 

study. In the experimental group, perineal massage was applied to the experimental group for 10 min with vaseline 

for 5 minutes. Data were obtained with VAS and REEDA. RESULTS: Statistically significantly more genital 

trauma (3rd - 4rd degree perineal rupture) and episiotomy were detected in the control group than the experimental 

group (p <0.05). In the experimental group, the ability to cope with pain was statistically significantly higher 

(pc0.05). In the control group, postpartum 3-4 hours perineal improvement was found to be statistically 

significantly lower than the experimental group (p <0.05) CONCLUSION Perineal massage with vaseline was not 

invasive; appropriate pregnant women can be routinely applied. (This is a thesis study. The data collection phase 

is still going on.) 

KEYWORDS: PERİNEAL MASSAGE, PERİNEAL TRAUMA, PAİN, PERİNEAL HEALİNG 
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S-10     KLİNİKLERDE ÇALIŞAN EBELERİN KANITA DAYALI UYGULAMA 

KULLANMA DURUMU 

 
Esma KIR1, Özgür ALPARSLAN2 

 
1Tokat Devlet Hastanesi, 2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Ebelikte kanıta dayalı uygulamalar günümüzde hala deneyimler, sezgiler, geleneksel yaklaşımlar, 

test edilmemiş teorilere dayalı olarak devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kliniklerinde çalışan ebelerin kanıta 

dayalı uygulamaları kullanma durumu ve uygulamalara yönelik görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Kesitsel 

(30.05–30.07.2018) ve tanımlayıcı türde yapılan araştırma, Tokat Devlet Hastanesi ve merkeze bağlı aile sağlığı 

merkezlerinde (19adet) yapılmıştır. Araştırmanın evreni 220 ebe oluştururken, örneklemini çalışmaya katılmayı 

kabul eden 130 ebe oluşturmuştur. Bulgular: Çalışmaya katılan ebelerin ortalama yaşının 34.9±7.7; %53.1’nin 

lisans mezunu olduğu ve %23.1’inin 6-10 yıldır çalıştığı belirlenmiştir. Ebelerin %55.4’ü ebelik eğitimi sırasında 

kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili ders almış, %90.8’i mezun olduktan sonra sağlık alanında meydana gelen 

gelişmeleri takip etmişken %75.3’ü mezuniyet sonrası herhangi bir kongreye katılmamıştır. Ebelerin %66.9’u 

kongreye katılabilmeleri için çalıştıkları kurumun destek vermediğini, %96.9’u çalıştığı kurum desteklerse 

kongreye gidebileceğini belirtmiştir. Kanıt terimini kuruma gelen broşürlerden, hizmet içi eğitimlerden 

öğrendiklerini (%23.1) ve kanıta dayalı uygulamaları ebelik bakımında uygulamadıklarını (%58.5) belirten ebeler, 

uygulayamama nedenlerini “araştırma sonuçlarını kullanmalarına izin verilmemesi (%18.5)” olarak belirtmiştir. 

Kanıta dayalı uygulamaları kullanabilmek için hizmet içi eğitim (%36.9) verilmesini önermişler ve mevcut mesleki 

eğitimlerin içeriğinin yetersizliğinin (%11.5) kanıt uygulamalarına katkısı olmadığını (%23.8) belirtmişlerdir. 

Ebelik eğitimi sırasında kanıta dayalı uygulamalar hakkında ders alma durumu ile ebelerin yaşları 

karşılaştırıldığında aralarındaki fark anlamlı bulunmuş (p<0.05), diğer değişkenlerle aralarında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar hala ebelikte kanıta dayalı uygulamaların yeterince 

bilinmediğini ve uygulanamadığını göstermiştir. Mezuniyet sonrası eğitimlerde kanıta dayalı uygulamalar 

hakkında bilgilendirmelerin artırılması, kanıt temelli çalışmaya yöneticilerin destek vermesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KANITA DAYALI UYGULAMA, EBELİK, KANIT 
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EVİDENCE BASED PRACTİCE USE OF MİDWİVES WORKİNG İN CLİNİCS 

 
Esma KIR1, Özgür ALPARSLAN2 

 
1Tokat State Hospital , 2Tokat Gaziosmanpaşa University  

Introduction and Objective: Evidence-based practices in midwifery still continue today based on 

experiences,intuitions,traditional approaches,untested theories.The aim of this study is to determine the opinions 

of midwives who are working in their clinics in using evidence-based applications and their opinions about 

applications. Method: A cross-sectional study(30.05-30.07.2018)and descriptive research was carried out in Tokat 

State Hospital and family health centers in the center(19units).While the population of the study consisted of 220 

midwives,the sample consisted of 130midwives who agreed to participate in the study. Results: The mean age of 

the midwives was34.9±7.7;It is determined that53.1%of them are bachelors and 23.1% have been working for 6-

10years.55.4% of midwives took courses related to evidence-based practices during midwifery education,90.8% 

of them followed the developments in the field of health after graduation,75.3% did not attend any congress after 

graduation.66.9% of midwives stated that the institution they work for to participate in the congress does not 

support,96.9%of midwives stated that they can go to the congress if the institution they support.Midwives 

explained that they learned the term evidence from the brochures which are brought forth to the 

institution(23.1%)and they didn’t carry out the evidence-based implementations during the midwife 

care(58.5%),their reasons for not carrying out these implementations are not being permitted for using the research 

results(18.5%).They suggested that in-service training(36.9%) be used to use evidence-based practices, and that 

the inadequacy of the content of current vocational training(11.5%) did not contribute to evidence 

practices(23.8%).When midwifery education and midwifery age were compared between the ages of midwives 

and midwifery education, the difference was statistically significant(p<0.05),no significant difference was found 

between the other variables(p>0.05).Conclusion and Suggestions: Results show that evidence-based practices in 

midwifery are not sufficiently known and cannot be applied.It is recommended that managers should support the 

evidence-based study in order to increase their knowledge about evidence-based practices in post-graduate 

training. 

KEYWORDS: EVİDENCE-BASED PRACTİCE, MİDWİFERY, EVİDENCE 
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S-11     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUM 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Ayşegül VURAN1, Kader AŞAN1 

 
1Giresun Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerini 

belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 48 birinci, 58 ikinci, 40 

üçüncü ve 35 dördüncü sınıf olmak üzere 181 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu, 

AIDS Bilgi Ölçeği (ABÖ) ve AIDS Tutum Ölçeği (ATÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 20,29±1,33 olup %81,2’si çekirdek aile yapısına sahip, %84,5’i sosyoekonomik durumunu orta 

düzeyde tanımlamakta ve %75,7’si gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu bildirmektedir. Öğrencilerin 

%46,4’ünün annesi ve %34,3’ünün babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %77,9’u AIDS hakkında bilgi aldığını 

ve eğitim alanların %45,1’i aldığı eğitimi yeterli bulduğunu; öğrencilerin %32,6’sı staj yaptığı kurumlarda AIDS 

hakkında bilgi aldığını ve eğitim alanların %54’ü aldığı eğitimi yeterli bulduğunu; bütün öğrencilerin %93,4’ü 

AIDS hakkında daha fazla bilgi almak istediğini bildirmiştir. Öğrencilerin ABÖ puan ortalamalarının bulaşma 

yolları boyutunda 2,53±2,60, korunma ve genel bilgi boyutunda 5,87±2,42 ve tedavi boyutunda 1,86±1,76 olduğu 

belirlenmiştir. ATÖ alt boyut puan ortalamaları değerlendirildiğinde, olumlu tutum için 36,69±6,95 ve stigma için 

18,62±4,30 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin ABÖ puanlarını AIDS hakkındaki bilgi düzeyleri ve aldıkları 

bilgiyi yeterli bulma durumları ile staj yaptıkları yerde aldıkları eğitim ve aldıkları eğitimi yeterli bulma durumları 

etkilemiştir (p<0,05). Öğrencilerin bulundukları sınıfa göre ABÖ ve ATÖ puan ortalamaları istatistiksel olarak 

farklılık göstermiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkında aldıkları 

eğitimin bilgi düzeylerini olumlu etkilediği, ancak AIDS hakkındaki tutumlarını etkilemediği belirlenmiştir. Bu 

çalışma, mesleki eğitimin AIDS hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerini geliştirmesi bakımından çok büyük önem 

taşıdığını ortaya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, AIDS, BİLGİ, TUTUM, MESLEKİ EĞİTİM. 
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EVALUATION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS 

ABOUT AIDS 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Ayşegül VURAN1, Kader AŞAN1 

 
1Gıresun Unıversıty 

Introduction and Purpose: The aim of this study was to determine the knowledge and attitude levels of midwifery 

students about AIDS. Method: The sample of the study consisted of 181 midwifery students, of whom 48 were 1st 

year students, 58 were 2nd year, 40 were 3rd year and 35 were 4th year students, who agreed to participate in the 

study. Data were collected by using Demographic Information Form, AIDS Knowledge Scale (AKS) and AIDS 

Attitude Scale (AAS). Descriptive statistics and Mann Whitney U test were used in the analysis of data. Results: 

The mean age of the students participating in the study was 20.29±1.33 years, and 81.2% of them had a nuclear 

family structure, 84.5% of them defined their socioeconomic status at a moderate level and 75.7% of them reported 

that their income level was in balance with their expenditure level. 46.4% of the students' mothers and 34,3% of 

their fathers were graduated from primary school. 77.9% of the students reported that they had received 

information about AIDS, and 45.1% of those who received education found their education adequate. 32.6% of 

the students reported that they received information about AIDS in their internship institutions, and 54% of those 

who received education stated that they found their education sufficient. 93.4% of all students reported that they 

wanted to learn more about AIDS. It was determined that the mean AKS score of the students was 2.53±2.60 in 

paths of infection dimension, 5.87±2.42 in the protection and general knowledge dimension and 1.86±1.76 in the 

treatment dimension. When the AAS sub-dimension mean scores were evaluated, they were found as 36.69±6.95 

for the positive attitude and 18.62±4.30 for the stigma. The AKS scores of the students were influenced by their 

level of knowledge about AIDS, their finding the information they received adequate, the education they received 

at the place of internship and their finding the education they received adequate (p<0.05). According to the 

class/year of the students, the mean scores of AAS and AKS were statistically different (p<0.05). Conclusion and 

Recommendations: As a result of the study, it was determined that the education midwifery students receive about 

AIDS positively affects their level of knowledge but not their attitudes towards AIDS. This study revealed that 

vocational education is of great importance in improving knowledge and attitudes about AIDS. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, AIDS, KNOWLEDGE, ATTİTUDE, VOCATİONAL 

EDUCATİON. 
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S-12     ANNELERİN YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Bihter AKIN1, Esra TÜZÜN1, Fatma BAYLAN1, Sema YILMAZ1 

 
1Selçuk Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı 

programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu program ülkemizde de on yılı aşkın 

süredir uygulanmasına rağmen, yapılan çalışmalarda annelerin bu programlar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda ailelerin daha çok bu testlerin ne zaman yapılacağını, sonuçlarını nasıl 

öğreneceğini ve bu sonuçların nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi almak istedikleri belirlenmiştir. Çalışmada 

annelerin yenidoğan tarama testleri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 1 

Aralık 2018- 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezine başvuru yapan 0-12 

aylık bebeği olan anneler ile yapılmıştır (n=120). Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 

oluşturulan soru formu ile öz bildirime dayalı olarak toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 27.5 ±6.24 

olup, %40.9’unun (n=49) lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan annelerin bebekleri ortalama 51 

günlüktür (min= 5, max= 360). Annelerin %86.72’si yenidoğan tarama testleri ile ilgili eğitim aldığını; %40 ise 

bu eğitimin ebe ve hemşireler tarafından verildiğini belirtmiştir. Yenidoğan tarama testleri ile ilgili olan sorulara 

bakıldığında; annelerin %26.7’sinin topuk kanı alınması için bebeğin anne sütü ile beslenmiş olması gerektiği, 

%40.8’inin biyotin eksikliği tedavi edilmezse bebekte zeka geriliği meydana gelebileceği, %30.8’inin bebekte 

troid eksikliği görülebileceği, %71.7’sinin kistik fibrozisin özellikle akciğerleri etkileyen kalıtsal bir hastalık 

olduğu, %25.8’inin ise gelişimsel kalça dsiplazisinin tedavisi hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Sonuç 

ve Öneriler: Çalışma sonucunda annelerin yenidoğan tarama testleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı 

belirlenmiştir. Yenidoğan tarama testlerine ilişkin sağlık profesyonelleri tarafından verilecek etkin eğitimlerle 

annelerin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, yenidoğan taramalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, TARAMA TESTİ, ANNE, BİLGİ DÜZEYİ 
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DETERMİNATİON OF MOTHERS' KNOWLEDGE LEVEL ABOUT NEONATAL 

SCREENİNG TESTS 

 
Bihter AKIN1, Esra TÜZÜN1, Fatma BAYLAN1, Sema YILMAZ1 

 
1Selcuk University  

İntroduction and Aim :Neonatal screening programs are protective health services that have a very important role 

in public health programs in developed and developing countries all over the world. Although this program has 

been implemented in our country for more than ten years, it has been determined that mothers do not have sufficient 

knowledge about these programs. In addition, it was determined that families want to know more when to do these 

tests, how to learn the results and how to interpret these results. The aim of this study was to determine the 

knowledge level of mothers on neonatal screening tests. Methods: The study was carried out with mothers have a 

0-12 month old infant who applied to a Family Health Center in Konya between 1 December 2018 and 15 February 

2019 (n=120). The data were collected by the researchers based on the questionnaire formed in accordance with 

the literature. Results: The mean age of women was 27.5 ± 6.24 and 40.9% (n = 49) were high school graduates. 

The mean age of the babies was 51 (min = 5, max = 360). 86.72% of the mothers stated that they had received 

training on neonatal screening tests; 40% of them stated that this training was given by midwives and nurses. When 

the questions about newborn screening tests were examined; It was determined that 26.7% of the mothers didn’t 

know that the baby should be breastfed for heel blood, 40.8% of didn't know the biotin deficiency if not treated in 

the baby to occur mental retardation, 30.8% of didn't know the troid deficiency can be seen in babies, 71.7% of 

didn't know that cystic fibrosis is an inherited disease that affects the lungs , 25.8% of didn't have knowledge about 

the treatment of developmental hip dysplasia. Results and Recommendations: It was determined that mothers did 

not have enough knowledge about Neonatal Screening Tests. Increasing the knowledge levels of mothers through 

effective trainings provided by health professionals about neonatal screening tests will contribute to the effective 

implementation of neonatal screening. 

KEYWORDS: NEWBORN, SCREENING TEST, MOTHER, KNOWLEDGE LEVEL 
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S-13      ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TÜKETİLEN BESİN GRUPLARINA GÖRE 

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Hülya TÜRKMEN1, Sibel KARACA SİVRİKAYA1, Gülcan ÖZTÜRK1, Melek KORKUT1 

 
1Balıkesir Üniversitesi  

Amaç: Üniversite öğrencilerinde tüketilen besin gruplarına göre beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma Aralık 2017 tarihinde Balıkesir Sağlık 

Yüksekokulu ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir(n=811). Verilerin toplanmasında 

öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren anket formu, Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Yaşam Doyumu 

Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney 

U Testi kullanılmıştır. Bulgular: BKI normal aralıklarda ve fazla kilolu/obez olan öğrencilerin beslenme 

alışkanlıkları toplam puanı, şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve 

şişmanlığa karşı kendilik algıları alt ölçek puanları zayıf olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

yüksek bulunmuştur. BKI zayıf olan öğrencilerin yemek yeme davranışları puanları normal kilolu öğrencilere göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur(p<0.05). Besin gruplarının tüketim sıklığına göre yaşam 

doyumu puanları değerlendirildiğinde; haftada 1-2 kere et ve türevleri, tahıl ve meyve tüketenlerin ayda 1-2 kere 

tüketenlere göre, hergün meyve tüketenlerin haftada 1-2 ve ayda 1-2 kere tüketenlere göre anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur(p<0.05). Besin gruplarının tüketim sıklığına göre beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde; 

hergün süt ve süt ürünleri tüketenlerin haftada 1-2 kere tüketenlere göre, hergün ve haftada 1-2 kurubaklagil 

tüketenlerin ayda 1-2 kere tüketenlere göre şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler puanı anlamlı 

şekilde yüksek bulunmuştur(p<0.05). Hergün süt ve süt ürünleri tüketenlerin şişmanlığa karşı kendilik algıları 

puanları haftada 1-2 ve ayda 1-2 kere tüketenlere göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur(p<0.05). Haftada 1-2 

kere meyve tüketenlerin yemek yeme davranış puanları hergün tüketenlere göre, haftada 1-2 ve ayda 1-2 kere 

sebze tüketenlerin şişmanlığa karşı önyargı puanları hergün tüketenlere göre anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur(p<0.05). Sonuç: Fazla kilolu/obez öğrencilerin şişmanlık konusunda olumsuz düşüncelere sahip 

olduğu belirlenmiştir. Et ve türevleri, tahıl ve meyveyi daha sık tüketmenin yaşam doyumunu olumlu etkilediği 

bulunmuştur. Şişmanlık konusunda olumsuz düşüncelere sahip öğrencilerin süt ve süt ürünlerini daha sık tükettiği, 

sebzeyi daha seyrek tükettiği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESİN GRUPLARI, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, YAŞAM DOYUMU. 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN NUTRİTİON HABİTS AND LİFE SATİSFACTİON 

ACCORDİNG TO FOOD GROUPS CONSUMED İN UNİVERSİTY STUDENTS 

 
Hülya TÜRKMEN1, Sibel KARACA SİVRİKAYA1, Gülcan ÖZTÜRK1, Melek KORKUT1 

 
1Balıkesir Unıversıty  

Objective:To determine the relationship between nutrition habits and life satisfaction according to the food groups 

consumed in university students. Method:This cross-sectional study was carried out with the attendance of 

midwifery and nursing students in Balıkesir School of Health in December 2017(n=811).In the data collection, a 

questionnaire including sociodemographic characteristics,Nutrition Habits Scale and LifeSatisfaction Scale were 

used. Results:The total score of the nutritional habits of the students with normal ranges and overweight/obesity, 

prejudices against obesity, positive and negative thoughts of obesity, and self-perception of obesity were found to 

be statistically significantly higher than the students with lower scores.The scores of the students with weaker BMI 

were significantly higher than those of normal weight(p<0.05).When life satisfaction scores of food groups are 

evaluated;Meat and derivatives 1-2 times a week, according to those who consume 1-2 times a month per month, 

those who consume fruit and fruit were found to be significantly higher than those who consume 1 to 2 times a 

week and 1-2 times permonth(p<0.05).When the nutrition habits of the food groups are evaluated according to the 

frequency of consumption; According to those who consumed dry pods everyday and 1-2 times a week, the 

positive and negative thoughts brought by obesity were found to be significantly higher than those consuming 1-

2 times permonth(p<0.05).The perceptions of self-perceptions of obese individuals were significantly higher than 

those who consumed milk and milk products every day(p<0.05).Those who consume 1-2 times a week fruit eating 

behavior scores according to those who consumed everyday,1-2 times week and 1-2 times per month, those who 

consume vegetables were found to be significantly higher than those who consumed the bias scores per day(p 

<0.05). Conclusion:It was determined that overweight/obese students had negative thoughts about obesity.It was 

found that consuming meat and its derivatives, cereal and fruit more frequently affects life satisfaction. 

KEYWORDS: FOOD GROUPS, NUTRİTİONAL HABİTS, LİFE SATİSFACTİON. 
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S-14     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ İLE 2/4 PARMAK UZUNLUĞU 

ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Emrah ÖZCAN1, Büşra Nur KAYACA2, Ramazan ÇETİN3, Ömür KARACA SAYGILI1 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Balıkesir Üniversitesi, 3Balıkesir Üniversitesi  

Amaç: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinde meslek seçimi ile 2. ve 4. parmak uzunlukları arasındaki ilişkiyi 

araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmamıza, toplam 328 ebelik öğrencisinden 294’ü (%89,6) 

katılmıştır. 26 sorundan oluşan Meslek seçimi ölçeğinde her bir soru 0 ile 100 puan arasında puanlanmıştır. Meslek 

seçim ölçeği, Mesleki uygunluk ve Yaşamsal nedenler olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Öğrencilerin sağ 

ve sol el işaret (2P) ve yüzük parmak (4P) uzunlukları dijital kumpas ile ölçülmüştür. Çalışmamızda, 2. parmağı, 

4.parmağından uzun olanlara (2P/4P oranı 1’in üzerinde) östrojen baskın grup olarak tanımlanmıştır. 2.parmağı, 

4.parmağından kısa olanlara (2P/4P 1’in altında) ise testosteron baskın grup olarak tanımlanmıştır. Veriler, SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 22.0 paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Bulgular: 

Mesleki uygunluğa ait ortalamalarına bakıldığında en az 4.sınıfta 54,00±10,21, en fazla 3.sınıfta 59,32±13,73 

olduğu tespit edilmiş ve iki sınıf arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Korelasyon analizi 

sonuçlarına göre sol elde östrojen ve testosteron baskın grup ile mesleki uygunluk arasında negatif korelasyon 

olduğu belirlenmiştir (r=-0,209, r=-0,208)(p<0,05). Yaşamsal nedenler ile sağ el östrojen baskın grup ile arasında 

negatif korelasyon tespit edilirken (r=-0,165), sağ el testosteron grup ile arasında pozitif korelasyon tespit 

edilmiştir (r=0,275)(p<0,05). Sonuç: Bulgularımıza göre ebelik öğrencilerinin sağ ve sol el 2. ve 4. parmak 

uzunlukları oranının meslek seçiminde etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİLERİ, 2/4 PARMAK UZUNLUKLARI ORANI, MESLEK 

SEÇİMİ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB CHOICE AND 2/4 FINGER LENGTH RATIO IN 

MIDWIFERY STUDENTS 

 
Emrah ÖZCAN1, Büşra Nur KAYACA2, Ramazan ÇETİN3, Ömür KARACA SAYGILI1 

 
1Balıkesir University, 2Balıkesir University, 3Balıkesir University 

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between the choice of profession and the length of 

the 2nd and 4th fingers in midwifery students. Materials and Methods: 294 (89.6%) of 328 midwifery students 

participated in our study. Each question is scored between 0 and 100 points in the career choice scale consisting 

of 26 problems. Occupational selection scale consists of two sub-dimensions: vocational fitness and vital reasons. 

Students' right and left hand sign (2P) and ring finger (4P) lengths were measured with digital caliper. In our study, 

2 fingers were defined as estrogen dominant group (2P / 4P ratio above 1) with longer than 4 fingers. Testosterone 

was defined as the dominant group while 2 fingers were shorter than 4 fingers (2P / 4P below 1). The data were 

analyzed and interpreted in SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 package program. Results: 

According to the average of vocational fitness, it was found that there was 54,00 ± 10,21 at least in 4 classes and 

59,32 ± 13,73 at the highest in 3 classes and the difference between the two classes was statistically significant. 

Correlation analysis showed that there was a negative correlation between estrogen and testosterone dominant 

group and occupational fitness (r = -0,209, r = -0,208) (p <0,05). While there was a negative correlation between 

vital causes and right hand estrogen dominant group (r = -0,165), there was a positive correlation between right 

hand testosterone group (r = 0,275) (p <0,05). Conclusion: According to our findings, it was observed that the ratio 

of the right and left hand fingers of the 2nd and 4th fingers of the midwifery students had an effect on the choice 

of profession. 

KEYWORDS: MIDWIFERY STUDENTS, 2/4 FINGER LENGTH RATIO, CAREER CHOICE 
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S-15    0-6 AY BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE İLİŞKİN 

TUTUMLARI VE TAMAMLAYICI BESİNE GEÇİŞ SÜRELERİ 

 
Bihter AKIN1, Aleyna GÜRDAL1, Eda DEMİR1, Sema YILMAZ1 

 
1Selçuk Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Anne sütü ile beslenme, bebeklerin büyüme ve gelişmelerine uygun en ideal beslenme şeklidir ve 

bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeleri önerilmektedir. Kadınların çoğunluğu sağlık personeli 

rehberliği olmadan tamamlayıcı gıdaya geçmektedir. Bu nedenle özellikle ebelerin erken dönemde tamamlayıcı 

gıdaya geçme nedenlerini belirleyerek bu nedenlere yönelik gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Çalışma 0-6 

aylık bebeği olan annelerin tamamlayıcı gıdaya geçiş süreleri ve etkileyen faktörleri belirmek amacıyla 

planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmaya Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi’ne 

başvuru yapan 0-6 aylık bebeği olan 94 anne dahil edilmiştir. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan soru 

formu ve Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 30.71 ±4.69 olup 

%57.4’ünün ilkokul mezunu olduğu ve %79.8’inin herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Annelerin %72.3’ü 

doğum öncesi dönemde, %57.4’ü ise doğum sonrası dönemde emzirme ve anne sütü ile ilgili herhangi bir eğitim 

almadığını belirtmiştir. %84’ü doğumdan sonra ilk yarım saate emzirmeye başladığını ancak %63.8’i bebeğini ilk 

altı ay sadece anne sütü beslediğini belirtmiştir. Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği toplam puanına bakıldığında ise, 

annelerin ölçek toplam puan ortalaması 62.55 ± 5.39 bulunmuştur (min=17, max= 85). Sonuç ve Öneriler: 

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili doğum öncesi ve doğum 

sonrası dönemde yeterli eğitim almadığı, doğum sonu ilk yarım saatte büyük oranda emzirmeye başladığı, ancak 

sonraki dönemde emzirmenin devamlılığının istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ölçek toplam puan 

ortalamalarına bakıldığında ise annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye yönelik olumlu bir tutum içerisinde 

olduğu görülmektedir. Kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde etkin bir şekilde verilecek olan anne 

sütü ve emzirme eğitimi, anne sütü ile beslenmenin devamlılığına ve annelerin bebek beslenmesine ilişkin 

tutumlarının daha olumlu bir hale gelmesine katkıda bulunacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: EMZİRME, TAMAMLAYICI GIDA, TUTUM 
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THE MOTHERS WHO HAVE 0-6 MONTH BABY, ATTİTUDES ABOUT FEEDİNG BABİES 

AND THE TİME THAT THEY GET TO USE SUPPLEMENTARY FOOD 

 
Bihter AKIN1, Aleyna GÜRDAL1, Eda DEMİR1, Sema YILMAZ1 

 
1Selcuk University  

Introduction and Aim: Nourishment with breast milk is the most important way for babies about growing and 

extension. For the first six months of baby, nourishment with breast milk is recommended. Most of women choose 

supplementary food without medical personnel’s guidance. Because of that midwifes must find why most of 

women choose supplementary food in first period of a baby and they must take precaution. Women who has a 0-

6 baby, have been asked to fill on a detailed questionnaire. The questionnaire is planned about the effects of 

supplementary food and the time that mothers start to use supplementary food. Staff and methods: This experiment 

includes 94 mothers who have a 0-6 months baby. They are chosen from a family health center in Konya. Data are 

totalized from Baby Feeding Attitude and a question form which was made through the literature. Findings: 

Women who join the questionnaire, are about 30.71 ±4.69, 57.4% of them are graduated from primary school and 

79.8% of them are unemployed. 72.3% mothers before giving birth, 57.4% mothers after giving birth, they 

remarked that they don’t have any knowledge about breast feeding and breast milk. 84% of them start feeding in 

first 30 minutes of baby. On the other hand, only 63.8% of them feed their babies with breast milk. When Baby 

Feeding Attitude is analyzed, mothers` total score average is found 62.55 ± 5.39 (min 17, max 85) Results and 

Suggestion: In conclusion, mothers don’t have enough knowledge about breast feeding and breast milk. Besides, 

first period of giving birth most of them start feeding with breast milk. After that period, they give up feeding with 

breast milk. Breast feeding is not enough as it is wanted. Mothers are positive to feed their babies with breast milk 

if we look Baby Feeding Attitude. After and before giving birth if women are taught about breast milk and breast 

feeding, it will contribute to continue feeding with breast milk and mothers will know better how to feed their 

babies. 

KEYWORDS: BREASTFEEDING, SUPPLEMENTARY FOOD, ATTITUDE 
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S-16   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİYAT VE MANEVİ BAKIMI ALGILAMA 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Bihter AKIN1, Mine TIRPAN1, Kübra YAŞAR1, Sema YILMAZ1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Maneviyat ve manevi bütünlük insanların vücut, beyin ve ruhu arasındaki uyumu sağlamada temel 

unsurlardan biridir. Ebeler hastaların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra manevi gereksinimlerinin de farkında olmakla 

birlikte, ancak çok azı bu gereksinimlere yönelik manevi bakım verebilmektedir. Çalışmada ebelik öğrencilerinin 

maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Selçuk 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören, 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 287 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler ‘Tanımlayıcı Özellikler Soru 

Formu’ ve ‘Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.04 ± 1.65 olup %35.9’u ikinci, %30.3’ü üçüncü, %33.8’i ise dördüncü sınıf 

öğrencisidir. Öğrencilerin %96.2’si kadere, %94.1’i ise nazara inandığını, %26.1’i manevi doyum için ebelik 

bölümünü tercih ettiğini ifade etmiştir. Maneviyat ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında ikinci sınıfta 

57.37 ± 7.50, üçüncü sınıfta 59.34 ± 7.39, dördüncü sınıfta ise 59.67 ± 8.07 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam 

puan ortalamaları sınıflar arası karşılaştırıldığında ise; dördüncü sınıfların puan ortalamaları ikinci sınıfların puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p= 0.03). Sonuç ve Öneriler: Ölçek toplamından 

alınabilecek en yüksek puan 62’dir. Tüm sınıflarda maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin yüksek 

olduğu söylenebilir. Çalışma sonucunda ebelik öğrencilerinin eğitim aldığı süre arttıkça manevi bakımı algılama 

düzeylerinin olumlu yönde artış gösterdiği görülmüştür. Özellikle ebe yetiştiren okullarda ders programlarında 

manevi bakım konusuna yer verilmesinin; gebelere, ailelerine ve bebeklere bütüncül bir bakış açısıyla ebelik 

bakımı verilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MANEVİYAT, MANEVİ BAKIM, EBELİK ÖĞRENCİSİ 
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DETERMİNATİON OF SPIRITUALITY AND SPIRITUAL CARE PERCEPTION LEVELS 

OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Bihter AKIN1, Mine TIRPAN1, Kübra YAŞAR1, Sema YILMAZ1 

 
1Selcuk University  

İntroduction and Aim: Spirituality and spiritual integrity is one of the basic elements in ensuring harmony between 

people's body, brain and spirit. Midwives are aware of the physical needs of patients as well as their spiritual needs, 

but few can provide spiritual care for these needs. In this study, it was aimed to determine the spirituality and 

spiritual care perception levels of midwifery students. Material-Methods: The study was carried out with 287 

students who are volunteers to participate and in the second, third and fourth year education and volunteers at the 

Department of Midwifery/Faculty of Health Sciences/Selcuk University. Data were collected by using 

"Descriptive Characteristics Questionnaire" and "Spiritual and Spiritual Care Rating Scale". Results: The mean 

age of the students was 21.04 ± 1.65, 35.9% were second, 30.3% were third, and 33.8% were fourth grade students. 

96.2% of students said they believed in fate, 94.1% of said they believed evil eye, 26.1% of stated that they 

preferred midwifery department for spiritual satisfaction. When the total score averages of spirituality scale were 

examined, it was found 57.37 ± 7.50 in the second grade, 59.34 ± 7.39 in the third grade and 59.67 ± 8.07 in the 

fourth grade. Scale total score averages are compared between classes; the mean scores of the fourth grade were 

significantly higher than the mean scores of the second grade. Results and Recommendations: The highest score 

is 62 in scale. It can be said that the Spirituality and Spiritual Care Perception Levels are high in all classes. As a 

result of the study, it was observed that the spiritual care perception levels of midwifery students increased in a 

positive way as the time of education increased. Especially in schools that train midwives; to include spiritual care 

in the curriculum is thought that it will contribute to giving midwifery care to pregnant women, their families and 

babies with an integrated perspective. 

KEYWORDS: SIPIRUALITY, SPIRITUAL CARE, MIDWIFERY STUDENT 
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S-17     EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE 2/4 PARMAK ORANI İLE EMPATİ DÜZEYİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Emrah ÖZCAN1, Aslı TAŞKIN2 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Balıkesir Üniversitesi  

Amaç: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin 2. ve 4. Parmak uzunlukları oranı ile empati düzeyi arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza, toplam 328 ebelik öğrenciden 294’ü 

(%89,6) gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin sağ ve sol el işaret (2P) ve yüzük parmak (4P) uzunlukları, dijital 

kumpas ile ölçülmüştür. Çalışmamızda, 2. parmağı, 4.parmağından uzun olanlara (2P/4P oranı 1’in üzerinde) 

östrojen baskın grup olarak tanımlanmıştır. 2.parmağı, 4.parmağından kısa olanlara (2P/4P 1’in altında) ise 

testosteron baskın grup olarak tanımlanmıştır. Öğrencilere içerisinde 60 soru bulunan empati ölçeği uygulanmıştır. 

Ölçek 1= Kesinlikle Katılıyorum ve 4= Kesinlikle Katılmıyorum arasında puanlanan 4’lü likert tipi cevaplama 

seçeneği ile uygulanmıştır. Ölçekten yüksek puan alınması empati düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. 

Veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalaması 20,71 ± 1,88 yıl olan kız öğrenciler katılmıştır. Empati 

ölçek puan ortalamalarına bakıldığında 1.sınıfın 31,11± 9,27, 2.sınıfın 30,16± 11,18, 3.sınıfın 33,66± 11,97 ve 

4.sınıfın 28,10± 11,69 olarak hesaplanmıştır. 3. ve 4. sınıflar arasında oluşan empati ölçek puanları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edilmiştir (p<0,05). Sağ ve sol el östrojen baskın grup ile empati düzeyi 

arasında oluşan negatif korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=-0,197, r=-0,154) (p<0,05). Sonuç: 

Çalışmamızda sağ ve sol elde östrojen düzeyinin artması, empati düzeyinde azalmaya neden olduğu 

gözlemlenmiştir. Ebelik öğrencilerine yönelik iletişim derslerinin verilmesi mesleklerinde empati düzeyleri 

yüksek ebelerin yetiştirilmesine imkan sağlayacağı kanaatindeyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİLERİ, 2/4 PARMAK UZUNLUKLARI ORANI, EMPATİ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN 2/4 FINGER RATIO AND EMPATHY LEVEL IN 

MIDWIFERY STUDENTS 

 
Emrah ÖZCAN1, Aslı TAŞKIN2 

 
1Balıkesir University, 2Balıkesir University  

Aim: This study was conducted to evaluate the relationship between the 2nd and 4th Fingertips ratio and the 

empathy level of midwifery students. Materials and Methods: In our study, 294 (89.6%) of 328 midwifery students 

participated as volunteers. Students' right and left hand mark (2P) and ring finger (4P) lengths were measured with 

digital caliper. In our study, 2 fingers were defined as estrogen dominant group (2P / 4P ratio above 1) with longer 

than 4 fingers. Testosterone was defined as the dominant group while 2 fingers were shorter than 4 fingers (2P / 

4P below 1). The empathy scale was applied to the students with 60 questions. The scale was applied with a four-

likert-type response, which was scored between 1 = Absolutely Agree and 4 = Strongly Disagree. Higher scores 

on the scale indicate the higher empathy level. The data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 22.0 package program. Results: Female students with a mean age of 20.71 ± 1.88 years 

participated in the study. When the averages of empathy scale scores are examined, it is calculated as 31,11 ± 9,27 

for the first grade, 30,16 ± 11,18 for the second grade, 33,66 ± 11,97 for the third grade and 28,10 ± 11,69 for the 

4th grade. The difference between the empathy scale scores between the 3rd and 4th grades was found to be 

statistically significant (p <0.05). Negative correlation between right and left hand estrogen dominant group and 

empathy level was statistically significant (r = -0,197, r = -0,154) (p <0,05). Conclusion: In our study, it was 

observed that estrogen level increased in right and left hands and decreased in empathy level. We believe that the 

communication courses for midwifery students will enable them to educate midwives with high levels of empathy. 

KEYWORDS: MIDWIFERY STUDENTS, 2/4 FINGER LENGTH RATIO, EMPATHY 
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S-18    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Emrah ÖZCAN1, Aysun ÇELİK2, Ramazan ÇETİN3 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Balıkesir Üniversitesi, 3Balıkesir Üniversitesi  

Amaç: Bu çalışma, Sağlık bilimler fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin anatomi eğitimini hakkındaki 

görüşlerinin değerlendirmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza, Balıkesir Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi ebelik bölümünde okuyan öğrenciler dâhil edilmiştir. Toplam 328 öğrenciden 294’ü (%89,6) 

çalışmaya katılmıştır. Öğrencilere anatomi eğitimini değerlendirmeye yönelik 3’ü açık uçlu, 24’ü kapalı uçlu 

olmak üzere 27 adet sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20,71 ± 1,88 yıl (minimum: 18, maksimum: 30) olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

“Ebelik bölümünü isteyerek mi seçtiniz” sorusuna %76,9’u “evet”, %23,1’i “hayır” yanıtını vermiştir. Anatomi 

derslerinin işlenişi ile ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınmasının 277 öğrenci (%94,2) gerekli olduğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin %64,3’ü anatomi derslerinin 10:20–12:00 saatleri arasında olması gerektiğini 

vurgulamıştır. Anatomi dersinin sınav türünü, öğrencilerin %75,5’i “çoktan seçmeli”, %12,2’si “kısa cevaplı”, 

%10,2’si “klasik yazılı”, %2’si ise “sözlü” şeklinde olmasını belirtmiştir. Sağlık meslek lisesi mezunu olan 11 

öğrenci ile Anadolu lisesinden mezun olan 56 öğrenci “Anatomi öğrenimi konusunda güçlük çekiyor musunuz?” 

sorusuna “evet” yanıtını vermiştir (p<0,05). Sonuç: Anatomi eğitimi kalitesinin arttırılması öğrenci geri 

bildirimlerinin rolü oldukça önemlidir. Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda, anatomi ders içeriğinin 

düzenlenmesi ile ebelik öğrencilerinin insan anatomisini daha iyi öğrenmelerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANATOMİ, EĞİTİM, EBELİK ÖĞRENCİLERİ 
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EVALUATION OF MIDWIFERY STUDENTS' VIEWS ON ANATOMY EDUCATION 

 
Emrah ÖZCAN1, Aysun ÇELİK2, Ramazan ÇETİN3 

 
1Balıkesir University, 2Balıkesir University, 3Balıkesir University  

Aim: The aim of this study was to evaluate the views of midwifery department students about the anatomy 

education. Materials and Methods: Students studying in the midwifery department of the Faculty of Health 

Sciences of Balıkesir University were included in our study. Of the 328 students, 294 (89.6%) participated in the 

study. A questionnaire consisting of 27 questions including 3 open-ended and 24 closed-ended subjects was 

applied to the students. The data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 

package program. Results: The mean age of the students was 20.71 ± 1.88 years (minimum: 18, maximum: 30). 

"Did you choose the midwifery department?" 76.9% of the students answered "yes" and 23.1% answered "no". 

277 students (94,2%) stated that it was necessary to get feedback from the students about the processing of anatomy 

courses. 64.3% of the students emphasized that the anatomy courses should be between 10: 20 and 12: 00. The 

type of examination of the anatomy course, 75.5% of the students "multiple choice", 12.2% "short-answer", 10.2% 

"classic written", 2% stated that "oral" form. 11 students who graduated from health vocational high school and 

56 students who graduated from the Anatolian high school, "Do you have difficulty in learning anatomy?" 

answered "yes" (p <0.05). Conclusion: The role of student feedback is important to improve the quality of anatomy 

education. In line with the feedback from the students, it is thought that midwifery students will contribute to the 

learning of human anatomy better by organizing the anatomy course content. 
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S-19    GEBE OKULU EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU 

HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 
Yasemin ŞANLI1, Gülşen ÇETİN AYDIN1 

 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Giriş: Gebe okulu eğitimlerinin başlangıcı ülkemizde 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Günümüzde ise bu eğitimlerin 

kapsamı genişlemekle birlikte doğuma hazırlık sınıfı veya gebe okulları şeklinde yürütülmektedir. Amaç: 

Çalışmada bir kamu hastanesinin gebe okulunda eğitim alan gebelerin eğitim memnuniyetlerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinin gebe 

okulunda 01-31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğuma hazırlık eğitimine katılmış olan 156 gebe oluşturmaktadır. 

Veriler Sağlık Bakanlığı’nın gebe okullarında verilen eğitim sonrası eğitim etkinliği değerlendirme formunda yer 

alan sosyo-demografik özellikler, obstetrik özellikler, gebe bilgilendirme sınıfına yönelik sorular ve eğitim sonrası 

gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi hakkındaki görüşlerine yönelik soruları içermektedir. Bulgular: Çalışmada gebe 

sınıflarında yapılan eğitimlerin gebelere katkısı ölçülmüştür. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 

26,63±5,03, gebelik sayısının 1,87±1,07 ve gebelik haftasının 33,54±5,44 olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eğitim 

düzeyine bakıldığında %17,9 u ilkokul, %20,5’i lisans ve lisansüstü mezunudur. Gebelerin %65,4’ünün doğum ile 

ilgili endişesinin olduğu ve bu endişe sebebinin %22,4’ünün doğum korkusuna dayandığı,%21,2’sinin endişesinin 

de bebeğin sağlığı olduğu ifade edilmiştir. Gebelerin aldıkları eğitimin %98,7 oranında gebelik sürecine katkısının 

olduğu ve %89,7 oranında doğum için korku ve endişelerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, tüm 

gebelerin eğitimden memnun kaldıkları saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Çalışmada eğitime katılan gebelerin, 

doğum ve doğum sonrasına ilişkin korku ve endişelerinin azaldığı, doğumda kendilerine güvenlerinin arttığı ve bu 

eğitimin doğum tercihlerine de olumlu yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda gebe 

kadınların doğum öncesi ve sonrası memnuniyetlerini arttırmak için; gebelik dönemlerinde doğuma hazırlık 

sınıflarına katılımlarının arttırılması ve sağlık personellerinin gebeleri gebe sınıfı eğitimlerine yönlendirmeleri ve 

gebe bilinçlendirme eğitim faaliyetlerinin formal bir şekilde yürütülmesi önerilmektedir. 
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EVALUATION OF THE PREGNANCY SCHOOL TRAINING ACTIVITY: A PUBLIC 

HOSPITAL CASE 

 
Yasemin ŞANLI1, Gülşen ÇETİN AYDIN1 

 
1Karamanoglu Mehmetbey Unıversıty 

Introduction:The pregnancy school education started in 1960s in our country. Today, although the scope of these 

training is extended, it is carried out in the form of preparatory classor pregnancy schools. Purpose: The aim of 

this study is to measure the educational satisfaction of pregnant in a public hospital. Method:There search is the 

descriptive type and the sample of the study consisted of 156 pregnant who attended to the education between 01-

31 December 2018 in the pregnancy school of a public hospital. The data includes questions about the socio-

demographic characteristics, obstetric characteristics, questions related to the pregnancy class, and postpartum 

information about pregnant information class education included in the evaluation form of the post-training 

educational activity given by the Ministry of Health. Results: In this study, the contribution of the training in the 

pregnancy class to the pregnant was measured. The mean age of the women who participated in the study was 

26.63 ± 5.03, the number of pregnancies was 1.87 ± 1.07 and the gestational week was 33.54 ± 5.44. Education 

level of pregnants is as follows: 17.9% primary school, 20.5% bachelors and higher levels. 65.4% of the mare 

concerned about birth and 22.4% of them based on fear of birth, 21.2% concerned about baby’s health. It was 

concluded that the education received by pregnant contributed to the pregnancy process 98.7% and reduced their 

fear and anxiety for delivery 89.7%. All pregnants were found to be satisfied with the training. Conclusions and 

Recommendations: In this study, it was concluded that the fear and anxiety of the pregnants who participated in 

the education decreased, and their confidence increased at the birth and this education has also positive effect on 

the birth preferences. As a result of the findings obtained to increase the satisfaction of pregnants before and after 

birth; It is recommended to increase the attendance of the pregnants in pregnancy preparation classes and to guide 

the health personel to pregnancy class educationand to carry out educational activities of pregnant awareness in a 

formal manner. 
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S-20     GEBELERİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Doğum eylemi doğal bir süreçtir ve yapılan müdahaleler doğumun doğallığını bozmaktadır. Bu çalışma gebelerin 

doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Lokman Hekim Ankara 

Hastanesi‟nde gebelerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Gebelerin %94’ü doğal doğumu duymuştur. Gebelerin % 56’sı doğumda gebenin riski yoksa 

yiyecek ve içecek serbest olmasını belirtmiştir. Gebelerin % 70’i doğumda sırt üstü pozisyonlar yerine diğer 

pozisyonların desteklenmesini belirtmiştir. Gebelerin %62’si doğumda ayakta durma, yürüme, çömelme gibi dikey 

pozisyonlar tercih edilmesini belirtmiştir. Gebelerin %88 ‘i doğal doğumda suni sancı verilmemesini belirtmiştir. 

Gebelerin %64’ü doğal doğumda epidural anestezi verilmemesini belirtmiştir. Gebelerin %60’ı doğum olur olmaz 

kordonun kesilmesini belirtmiştir. Gebelerin %64’ü epizyotominin doğum kanalını genişlettiğini ve yırtıkları 

önlediğini belirtmiştir. Gebelerin % 38’i epizyotominin rutin olarak yapılmasını belirtmiştir. Bu çalışmada 

örneklemi oluşturan gebelerden %94’ü doğal doğumu duymuştur. Özellikle son trimester gebelerde bu oranların 

daha yüksek olması beklenmektedir. Gebelerin % 88’i doğal doğumla ilgili bilgi alma isteklerinin ve %98 ‘i doğal 

doğum için doğum öncesi hazırlık yapma gerekliliğinin olduğunu belirtmiştir. Gebelerin %100’ü doğumun 

kendiliğinden başlamasını ve doğal doğumda doktorun görev almasını ifade etmiştir. %86’sı doğal doğumda 

ebenin de görev alması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum gebelerin doğum eyleminde yanlarında daha çok 

doktor görmek istediklerini göstermektedir. Günümüzde de doğumhanelerde yiyecek ve sıvı alımı kısıtlaması 

yapılmakta, bu gereksinimleri intravenöz sıvılarla karşılanmaktadır. Günümüzde hastanelerde gebeler doğum 

yaparken litotomi pozisyonunda tutulmakta ve kendilerine istedikleri pozisyonu seçme şansı verilmemektedir. 

Kadınlar hastanelerde genellikle gebeleri yatakta ve sırt üstü pozisyonlarda gördükleri ve doğum yapan 

kadınlardan bu şekilde duydukları için diğer sorulara göre daha düşük oranlar görülmektedir.Bu çalışma 

sonucunda hastanelerde, birinci basamak kuruluşlarda daha çok gebe bilgilendirilmesi yapılmasını, doğal 

doğumun gebe ve bebek için faydalarından bahsedilmesini, anne adaylarını doğal doğum için cesaretlendirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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INFORMATİON AND THOUGHTS ABOUT THE NATURAL BIRTH OF PREGNANT 

WOMEN 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekım Unıversıty 

Birth is a natural process and interventions are disrupting the naturalness of birth. This study was conducted to 

investigate the knowledge and thoughts of pregnant women about natural birth. The research was carried out as a 

descriptive study in order to determine the knowledge and thoughts of pregnant women at Lokman Hekim Ankara 

Hospital. 94% of the pregnant women heard of the natural birth. 56% of pregnant women stated that they should 

be free of food and drink if there is no risk of pregnancy. 70% of pregnant women stated that other positions should 

be supported rather than back positions at birth. 62% of pregnant women stated that vertical positions such as 

standing, walking and squatting should be preferred at birth. 88% of pregnant women stated that they should not 

be given artificial pains in natural birth. 64% of pregnant women stated that they should not be given epidural 

anesthesia in natural birth. 60% of the pregnant women stated that the cord would be discontinued as soon as the 

baby was born. 64% of the pregnant women stated that episiotomy increased the birth canal and prevent tears. 

38% of pregnant women stated that episiotomy should be done routinely. In this study, 94% of the pregnant women 

who made the sample heard the natural birth. These rates are expected to be higher especially in the last trimester 

pregnancies. 88% of the pregnant women stated that they wanted to get information about natural birth and 98% 

had the necessity of prenatal preparation for natural birth. 100% of the pregnant women stated that the birth should 

start spontaneously and that the doctor would take part in the natural birth. 86% stated that midwife should take 

part in natural birth. This shows that pregnant women want to see more doctors with them in labor. Nowadays, 

food and liquid intake is restricted in delivery centers and these requirements are met with intravenous fluids. 

Today, pregnant women are kept in lithotomy position while giving birth and they are not given the chance to 

choose their desired position. Women in hospitals usually see women in bed and back positions and women who 

give birth because they hear this way lower than other questions are seen in this way. the necessity of encouraging 

natural candidates for natural birth. 
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S-21   EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM SIKLIĞI VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Şeyda Ferah ARSLAN1, Bircan ÖZCAN 1, Esra AYCAN1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Premenstrual sendrom (PMS) üreme çağındaki kadınlarda fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların 

ortak bir nedenidir. Luteal adet döngüsü sırasında tekrarlayan, orta ya da şiddetli duygusal, fiziksel ve davranışsal 

semptomlarla karakterizedir. Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin premenstrual sendrom sıklığını ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 234’üne ulaşılmıştır. Veriler 26 sorudan oluşan 

anket formu ve Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi, korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile 

analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 

20.30±1.82 ve menarş yaşı ortalamaları 13.17±1.17’dir. Öğrencilerin PMSÖ’den aldıkları puana göre PMS 

prevalansı %70.9’dur. Öğrencilerin PMSÖ’inden aldıkları puan ortalaması 132.83±38.69’dur. Öğrencilerin %73’ü 

PMS’nin ders çalışma performansını etkilediğini, %72.1’i sınav performansını etkilediğini belirtmiştir. PMS 

düzeyi; tanısı konulmuş bir hastalığı bulunanlarda, düzenli ilaç kullananlarda, sigara kullananlarda anlamlı 

derecede yüksektir. Adet kanaması düzenli olanlarla olmayanlar, spor/egzersiz yapan ve yapmayanlar arasında 

fark yoktur. Premenstrual sendrom düzeyi ile yaş, adet kanamalarının başlama yaşı, adetin sıklığı kanamanın süresi 

arasında ilişkinin olmadığı görülmüştür. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir 

oranı premenstrual sendrom yaşamaktadır. Öğrencilerin rahatsızlıklarını hafifletmek için premenstrual 

semptomlar hakkında bilgi verilmelidir. Yaşam şekli değişiklikleri üzerine danışmanlık sağlanarak başetmelerinde 

yardımcı olunabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: PREMENSTRUAL SENDROM, ÜREME SAĞLIĞI, EBELİK ÖĞRENCİSİ 
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PREVALENCE AND AFFECTING FACTORS OF PREMENSTRUAL SYNDROME AMONG 

MIDWIFERY STUDENTS 

 
Şeyda Ferah ARSLAN1, Bircan ÖZCAN 1, Esra AYCAN1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart University 

Background and Objective: Premenstrual syndrome (PMS) is a common cause of physical, psychological and 

social problems in women of reproductive age. It is characterized by recurrent, moderate-to-severe affective, 

physical and behavioral symptoms that develop during the luteal menstrual cycle. This research was carried out to 

determine the prevalence and affecting factors of premenstrual syndrome among midwifery students. Material-

Method: This study is a descriptive research. The study context included students in school of health services on 

midwifery department. 234 of students could be reached at the time of enrolment. A questionnaire consisting of 

26 questions and the Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) were used for data collection. Mean, standart 

deviation, frequency, percentages, T- test and correlation analysis were used to evaluate the data. The data were 

analyzed with SPSS 21.0 program, and the significance level was accepted as p<0.05. Results: Mean age of the 

students was 20.30±1.82 and mean age at menarche was determined to be 13.17±1.17. The prevalence of 

Premenstrual Syndrome among female students was 71%. Students' average scores on PMSS was found to be 

132.83±38.69. Addition, 73% and 72.1% of the students stated that PMS affects the performance on lessons and 

exams respectively. PMS levels was significantly higher in patients diagnosed with disease, regular drug users and 

smokers. There was no difference between PMS level and menstrual cycle regularity or exercising. PMS did not 

show a relationship with age, age at menarche, frequency of menstruation or duration of menstruation. Conclusions 

and recommendations: According to the results of the study, a large proportion of the students have premenstrual 

syndrome. Information about premenstrual symptoms should be given to alleviate students' discomfort. 

Counseling on lifestyle changes can be assisted in their coping. 

KEYWORDS: PREMENSTRUAL SYNDROME, REPRODUCTİVE HEALTH, MİDWİFERY STUDENT. 
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S-22   ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI, 

ÖZYETERLİLİK, BENLİK SAYGISI İLE TRAVMATİK DOĞUM ALGISI ARASINDAKİ 

İLİŞKİSİ 

 
Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN1, Hülya TÜRKMEN1, Hacer YALNIZ DILCEN2, Melek KORKUT1, 

Gülcan OZTURK3 

 
1Balıkesir Üniversitesi, 2Bartın Üniversitesi, 3Balıkesır Unıversıtesı 

Amaç: Üniversite Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı, Özyeterlilik, Benlik Saygısı ile Travmatik Doğum 

Algısı Arasındaki İlişkiyi belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma Eylül-Ekim 2017 tarihinde Balıkesir 

Sağlık Yüksekokulu ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir (n=480). Verilerin 

toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren anket formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği, 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Özyeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, 

ortalama, Kolmogorov Simirnov testi, İndependent Samples T testi, Mann Whitney U testi, One Way Anova ve 

Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Travmatik Doğum Algısı Ölçeği ile Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Genel 

Özyeterlilik Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği arasındaki ilişki Pearson r/Spearman’s Korelasyon testi 

ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 19,96±1,75 bulunmuştur. Sağlık meslek 

lisesi mezunu olmayan, okuduğu bölümden memnun olmayan, doğum dersi almayan, doğum korkusu olan, 

doğumu zor ve acılı bir süreç olarak değerlendiren, çevresinde normal ve sezaryenle doğum yaparken problem 

yaşayan öğrencilerin Durumluk kaygı puanları yüksek bulunmuştur(p<0.05). Okuduğu bölümden memnun 

olmayan, doğum korkusu olan, çevresinde sezaryenle doğum yaparken problem yaşayan ve ailesinde zor doğum 

öyküsü olan öğrencilerin süreklik kaygı puanları yüksek bulunmuştur(p<0.05). Sağlık meslek lisesi mezunu olan, 

okuduğu bölümden memnun olan, çevresinde sezaryenle doğum yaparken problem yaşamayan ve ailesinde zor 

doğum öyküsü olmayan öğrencilerin özyeterlilik puanları yüksek bulunmuştur(p<0.05). Okuduğu bölümden 

memnun olmayan, doğum korkusu olan, doğumu zor ve acılı bir süreç olarak değerlendiren ve ailesinde zor doğum 

öyküsü olan öğrencilerin travmatik doğum algı puanları yüksek bulunmuştur. Sezaryen, epidural anestezi ve suda 

doğum ile doğum yapmayı tercih edenlerin travmatik doğum algı puanları normal vaginal doğum yapmayı tercih 

edenlere göre, İlk doğumhane deneyiminde korku hissedenlerin travmatik doğum algı puanları rahat ve farklı bir 

duygu hissedenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur(p<0.05). Durumluk ve sürekli 

kaygı düzeyi ve benlik saygısı arttıkça ve özyeterlilik azaldıkça travmatik doğum algısının da arttığı bulunmuştur. 

Sonuç: Kaygı düzeyi yüksek ve özyeterliliği düşük olan öğrenciler doğumu yüksek oranda travmatik olarak 

algılamaktadırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: TRAVMATİK DOĞUM ALGISI, ÖZYETERLİLİK, KAYGI, BENLİK 

SAYGISI. 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN STATE-TRAİT ANXİETY, SELF-EFFİCACY, SELF-

ESTEEM AND TRAUMATİC BİRTH PERCEPTİON OF UNİVERSİTY STUDENTS 

 
Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN1, Hülya TÜRKMEN1, Hacer YALNIZ DILCEN2, Melek KORKUT1, 

Gülcan OZTURK3 

 
1Balıkesir University, 2Bartın University, 3Balıkesir Universty 

Objective:To determine the relationship between statetrait anxiety, self-efficacy, self-esteem and traumatic birth 

perception of university students. Method:The cross-sectional study was conducted in September-October 2017 

with the participation of students from Balıkesir School Health.A questionnaire including sociodemographic 

characteristics, traumaticbirthperception scale, rosenberg self-esteemscale and self-efficacyscale were used for 

data collection.In the evaluation of the data,percentage,mean,independent samples t test,mannwhitney u 

test,oneway anova, kruskalwallis test were used.The relationship between traumaticbirth perceptionscale and state-

trait anxiety inventory,general self-efficacyscale, and rosenberg self-esteemscale was evaluated pearson 

r/spearman's correlation test. Results:The mean age of the students was 19.96±1.75.The state anxiety scores of the 

students who had no health vocational high school degree,were not satisfied with the department they were 

studying,were not taking birth, were afraid of birth, were difficult and painful process, and they had problems 

when performing normal cesarean births were found to be high(P<0.05).The students who weren’t satisfied with 

the section they read,who had a fear of birth, who had problems during cesarean delivery and who had a history 

of difficult birth in their families were found to have high trait anxiety scores(P<0.05).Self-efficacy scores of the 

students,who were graduates of health vocational high school,who were satisfied with their studies,who didn’t 

have anyproblem while giving birth in caesarean section and who had no history of difficult birth,were found to 

be high.The rate of traumaticbirth perception of the students who weren’t satisfied with thesection they read,had a 

fear ofbirth, a difficult and painful process and who had a history of difficult birth in their family were found to be 

high.Cesarean section,epidural anesthesia and traumaticbirth perception scores of those who prefer to give birth in 

the water are compared with those who prefer to have normal vaginal birth;traumatic birth perception scores of 

those who felt fear in the first delivery room were found to be significantly higher than those who 

KEYWORDS: TRAUMATİC BİRTH PERCEPTİON, SELF-EFFİCACY, ANXİETY, SELF-ESTEEM. 
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S-23   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTEKİ EBELERLE İLETİŞİMLERİ VE 

YAŞADIKLARI SORUNLAR 

 
Ayşenur EFE1, Yasemin BAŞKAYA1, Kevser ÖZDEMİR1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin klinikteki ebelerle iletişimlerinin ve yaşadıkları sorunların 

belirlemesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Sakarya 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. ve son sınıfta olan (en az bir kez doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 

ebelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden ve 

ulaşılabilen 99 öğrenci (evrenin %76,7’si) araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen 19 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veri toplamasına 

başlanmadan önce fakülteden yazılı izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik programı kullanılmış, 

istatistiksel olarak anlamlılık değeri p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 21,59±1,35(min-max=19-26)’dir. Öğrencilerin %73,7’sinin ailesinde bir sağlık çalışanı yoktur. 

Öğrencilerin %44,4’ü okulda aldıkları eğitimi klinik için yeterli bulmadığını belirtmiştir. Klinikte çalışanların 

öğrencilere hitap şekli sorulduğunda; %39,4’ü stajyer öğrenci, %39,4’ü ise öğrenci hemşire hanım olarak 

kendilerine seslenildiğini belirtmiştir. Klinikte çalışan ebelerin klinik uygulamalarda okul tarafından 

görevlendirilmesini öğrencilerin %62,6’sı “öğrencileri daha çok sahiplendikleri için olumlu” bulduğunu, teorik 

derslerine giren hocaların klinikte birebir öğrencilerle bulunmasını ise öğrencilerin %52,5’i yanlış yapma korkusu 

nedeniyle stres yarattığı için kendilerini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %49,5’i klinikte öğretim 

elemanı olarak daha çok alan ile ilgili hocaların olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilere göre klinikteki 

ebelerin öğrenci ebelere davranışları sorulduğunda; %66,7’si çalışanların öğrencileri kısmen önemsediğini, 

%61,6’sı klinikteki ebelerle yeterli iletişim kuramadıklarını, %63,6’sı bilmedikleri uygulamalarda ebelerin 

yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin klinikte çalışan sağlık profesyonelleri tarafından 

sahiplenilmeleri, öğrencilerin adaptasyonunu hızlandıracak ve kliniğe olan aidiyetleri artacaktır. Bu konuda 

ebelere eğitim verilmesi ve uygulamalarda daha aktif rol almaları önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KLİNİK, UYGULAMA, EBELİK, ÖĞRENCİ 
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MIDWIFERY STUDENTS’ COMMUNICATION WITH MIDWIVES IN THE CLINIC AND 

THEIR PROBLEMS 

 
Ayşenur EFE1, Yasemin BAŞKAYA1, Kevser ÖZDEMİR1 

 
1Sakarya University 

Objective: This study was carried out to determine midwifery students' communication with midwives and 

problems they experienced. Methods: The population of the descriptive-cross-sectional study was composed of 

129 midwifery students from 3rd and 4th grades of Sakarya University Faculty of Health Sciences(at least once 

birthplace applications).The study group consisted of 99 students (76.7% of the universe) who accepted to 

participate in the study and who were able to reach the study. Developed with the support of the research literature 

by researchers as a 19 item questionnaire was used to collect data. Written permission was obtained from the 

faculty before the data collection started.P<0.05 was accepted as statistically significant. Results: The mean age 

of the students was 21.59±1.35(min-max=19-26). 44.4% of the students stated that they did not find the education 

they received in the school as adequate for the clinic. When asked about the way in which employees address the 

students in the clinic; 39.4% stated that they were called as intern students and 39.4% as nurse students. 49.5% of 

the students stated that there should be more teachers related to the field as the teaching staff in the clinic. 

According to the students, when midwives in the clinic were asked about the behavior of the midwives student; 

61.6% stated that they were unable to communicate with the midwives in the clinic and the midwives were helpful 

in the applications they did not know. Conclusion: The adoption of midwifery students by health professionals 

working in the clinic will accelerate the adaptation of the students and their membership to the clinic will increase. 

It is recommended to give education to midwives and to take a more active role in practices. 

KEYWORDS: CLINIC, PRACTİCE, MIDWIFERY, STUDENT 
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S-24   DOĞUM DESTEKÇİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE KATILMA KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİ VE GEREKSİNİMLERİ 

 
Ayşe ŞENOĞLU1, Zekiye KARAÇAM2 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

Giriş: Doğum süreci, kadının anneliğe uyumunun sağlanmasında birçok değişimlerin yaşandığı son derece önemli 

bir dönemdir. Bu karmaşık süreçte kadınların tanıdığı, bildiği ve güvendiği biriyle birlikte olması, sürecin daha 

olumlu ve başarılı tamamlanmasını sağlayabilir. Amaç: Araştırma doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma 

konusundaki görüş ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma niteliksel olarak, 15 

Mayıs – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemine amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen doğum eylemimin birinci ve dördüncü 

devreleri süresince en az iki saat süre ile doğum yapan kadının yanında bulunan 17 kişi dâhil edilmiştir. Araştırma 

verileri, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak hazırlanan yapılandırılmış ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Doğum destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri “eğitim alma konusundaki 

görüşler, doğum yapan kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşleri, destek olmada yeterlilik hissetme 

konusundaki görüşler ve desteğin anneye yararları konusundaki görüşler” olmak üzere dört tema altında 

toplanmıştır. Doğum destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri ise “sağlık 

personelinden/kurumdan beklentiler, anneye doğumda yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlar ve eğitim 

ihtiyaçları” olarak üç tema altında toplanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, doğum destekcilerinin doğum 

eylemine katılma konusundaki görüşleri ile ilgili dört ve gereksinimleri ile ilgili üç tema elde edilmiştir. Sağlık 

kurumları yöneticileri ve uygulayıcılarının, doğum destekçilerinin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere 

ilişkin süreçlere ve eğitimlere dâhil edilmesini sağlamaları ile anne-bebek sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM DESTEKÇİSİ, GÖRÜŞ, GEREKSİNİM. 
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OPİNİONS AND REQUİREMENTS OF COMPANİONSHİP TO PARTİCİPATE İN LABOUR 

 
Ayşe ŞENOĞLU1, Zekiye KARAÇAM2 

 
1Aydın Adnan Menderes University, 2Aydın Adnan Menderes University  

Background: The birth process is an extremely important period in which many changes are experienced in 

ensuring the harmony of women to motherhood. The fact that women are familiar with someone they know and 

trust in this complex process can lead to a more positive and successful completion of the process. Objectives: The 

research was conducted to determine the opinions and requirements of the companionship about participation in 

labour. Methods: The study was carried out qualitatively between 15 May and 31 December 2018 at Aydın 

Women's Maternity and Children's Hospital. The sample of the study with purpose sampling method is included 

17 people who were stay with the women who childbirth for at least two hours during the first stage and fourth 

stage of labour. The research data were collected by a structured and semi-structured interview form which was 

prepared by the researchers based on the relevant literature. Data were analyzed using the content analysis method. 

Results: Companionship's opinions on participation in labour to be “opinions on the requirements for education, 

opinions on the support needs of the woman giving birth, opinions on the feeling of being competent in support 

and opinions about support for the mother” were collected under four themes. The requirements of the 

companionships to participate in the labour to be are grouped under three themes: “expectations from the health 

personnel / institution, needs and training needs to help / support the mother at birth”. Conclusion: As a result, four 

themes related to the views of the birth supporters involved in the delivery of labor were obtained. Health 

institutions' managers and practitioners can contribute to the development of maternal and infant health by 

providing the inclusion of birth supporters in the processes and trainings related to pregnancy, birth and postpartum 

periods. 

KEYWORDS: BİRTH, LABOUR, COMPANİONSHİP, OPİNİON, REQUİREMENT. 
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S-25    TERM BEBEKLERDE KORDON KLEMPLEME ZAMANI VE ERKEN TEN 

TEMASININ ANNE DOĞUM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ 

 
Kübra GENÇ1, Ayşe KARAKOÇ2, Taner ÇELİKEL3 

 
1Marmara Üniversitesi , 2Marmara Üniversitesi, 3Gebze Fatih Devlet Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından göbek kordonunun geç klemplenmesi; anne ve bebeğin 

olumlu beslenme ve sağlık çıktıları açısından güçlü bir şekilde önerilmektedir (Doğum sonu 1-3 dk). Çalişmada 

term bebeklerde kordon klempleme zamanı ve erken ten temasının yenidoğan için etkileri yanında anne doğum 

memnuniyetine etkilerinin deneysel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Randomize kontrollü deneysel 

çalışma. Çalışma verileri 1 Haziran -31 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmış olup, 40 deney 40 kontrol grup 

olmak üzere toplam 80 katılımcı ile tamamlanmıştır (Güç analizi: Tip I hata: 0.05, test gücü: 0.80 = minimum 39 

denek). Bulgular: Çalışma sonucunda; yenidoğanların ilk emzirilme zamanı deney grubu için 11,20±5,16 dk , 

kontrol grubu için 44,55±18,03 dk (p<0.001) , doğum sonu ilk 15 dk içindeki kan şekeri düzeyleri; deney grubu 

için 91,23±20,61 mg/dl, kontrol grubu için 83,13±14,17 mg/dl (p=0.044) olarak belirlenmiş olup gruplar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Annelerin doğum sonu Hemoglobin düzeyleri deney grubu için 

10,98±1,23 gm/dl, kontrol grubu için 10,38±1,39 gm/dl olup gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

(p=0.041). Anneleri doğum sonu memnuniyet düzeyleri ise deney grubu için 106,28±9,52 , kontrol grup için 

99,93±13,17 puan olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlıdır (p=016). Sonuç: Term bebeklerde geç 

kordon klempleme ve erken ten teması yenidoğanların ilk emzirilme zamanını ve kan şekeri düzeylerini olumlu 

yönde etkilemekte olup annelerin doğum memnuniyeti artıran önemli bir faktör olarak kabul edilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN; KORDON KLEMPLEME, UMBLİKAL KORD; ANNE 

DOĞUM MEMNUNİYETİ. 
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THE EFFECTS OF CORD CLAMPİNG TİME AND EARLY SKİN CONTACT İN 

NEWBORNS ON MATERNAL BİRTH SATİSFACTİON. 

 
Kübra GENÇ1, Ayşe KARAKOÇ2, Taner ÇELİKEL2 

 
1Marmara Universty, 2Gebze Fatih State Hospital 

Aim: Late clamping was strongly recommended by According to Word Health Organization (WHO) for positive 

health outcomes of maternal and infant (1-3 minute). In this study, it was aimed to determine the effects of cord 

clamping time and early skin contact in newborns on maternal birth satisfaction. Metods: Randomized controlled 

experimental study. The study data were collected between June 1 - December 31, 2018 and data were completed 

with a total of 80 participants.(40 experimental;40 control; Power analysis: Type I error: 0.05, test power: 0.80 = 

minimum 39 person). Results: The first breastfeeding time of newborns was 11.20 ± 5.16 min for the experimental 

group and 44.55 ± 18.03 min for the control group (p <0.001), blood glucose levels within the first 15 minutes 

after delivery; 91,23 ± 20,61 mg / dl for the experimental group and 83,13 ± 14,17 mg / dl for the control group (p 

= 0.044). The difference between the groups was statistically significant. Hemoglobin levels of the mothers were 

10.98 ± 1.23 gm / dl for the experimental group and 10.38 ± 1.39 gm / dl for the control group and the difference 

between the groups was significant (p = 0.041). The postpartum satisfaction levels of the mothers were 106,28 ± 

9,52 for the experimental group and 99,93 ± 13,17 for the control group and it was statistically significant (p = 

016). Conclusion: Late cord clamping and early skin contact have a positive effect on the first breastfeeding time 

and blood sugar levels of newborns, also late cord clamping may be considered as an important factor that increases 

the birth satisfaction of mothers. 

KEYWORDS: NEWBORN; CORD CLAMPİNG, UMBİLİCAL CORD; MATERNAL SATİSFACTİON. 
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S-26    DOĞUMDA KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİNİN MALİYET ANALİZİ 

 
Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi  

GİRİŞ VE AMAÇ Bu araştırma, primipar gebelerde doğumda kesintisiz ebe desteğinin maliyet analizini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM Araştırma, İstanbul’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Aralık 

2017-Aralık 2018 tarihleri arasında randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Deney ve kontrol 

gruplarına araştırma kriterlerine uygun aktif fazda bulunan 30’ar primipar kadın alınmıştır. Deney grubuna doğum 

süresince kesintisiz ebe desteği verilirken, kontrol grubuna rutin ebelik bakımı sağlanmıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen tanılama formu kullanılmıştır. 

BULGULAR Araştırma kapsamında deney grubundaki primiparların doğum süresi kısalmakta (2 saat 21 dk), 

indüksiyon, amniyotomi girişimi (%98 civarında) azalmakta ve perineal yırtık riski (%100 civarında) azalmaktadır 

(p<0,05). Her vaka için girişimli (indüksiyon ve amniyotomi) normal doğum 1706 TL, perineal onarım 1050 TL 

ve girişimsiz normal doğum 1248 TL olarak ücretlendirilmektedir. Maliyet analizleri sonrasında ebe desteği 

sağlanan her bir doğumda 958 TL tasarruf sağlanabildiği hesaplanmıştır. SONUÇ Normal doğumlarda ebelerin 

kesintisiz destek vermesi doğumda girişim sayısını anlamlı oranda azaltmaktadır. Kesintisiz ebe desteği devlet 

bütçesine ek bir maddi külfet getirmez iken; aksine doğumda kesintisiz ebe desteği her doğumda ciddi tasarruf 

sağlamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİ, MALİYET ANALİZİ, GİRİŞİM, PERİNEAL 
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COST ANALYSIS OF CONTİNUOUS MİDWİFE SUPPORT IN LABOR 

 
Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Unıversıty, 2Marmara Unıversıty  

INTRODUCTION AND PURPOSE The aim of this study is to determine the cost analysis of continuous midwife 

support during labor for primiparous women. METHOD The study was conducted as a randomized controlled 

experimental study between December 2017 and December 2018 in a Training and Research Hospital in Istanbul, 

Turkey. Sixty primiparous women were included in the experimental and control groups in the active phase 

according to the research criteria. While the experimental group received continuous midwife support during 

delivery, the control group received routine midwifery care. In order to collect the data, a diagnostic form was 

developed by the researchers in accordance with the literature. RESULTS According to research findings, the 

duration of delivery of the primiparas in the experimental group was shortened (2 hours 21 min), induction, 

amniotomy intervention (around 98%) decreased and the risk of perineal rupture (around 100%) decreased (p 

<0.05). For each case, inpatient (induction and amniotomy) normal birth is paid at 1706 Turkish lira, perineal 

repair at 1050 Turkish Lira and in the case of interventional normal birth at 1248 Turkish Lira. After the cost 

analysis, it was calculated that 958 Turkish Lira savings can be achieved at each labor with midwife support. 

CONCLUSİON The continuous support of midwives in normal labor significantly reduced the number of 

interventions at labor. While continous midwife support did not bring an additional material burden on the state 

budget; on the contrary, continous midwife support at birth provided significant savings at every labor. 

KEYWORDS: CONTİNUOUS MİDWİFE SUPPORT, COST ANALYSİS, İNTERVENTİON, PERİNEAL 

REPAİR, LABOR 
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S-27    GEBELİKTE KOZMETİK ÜRÜN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİKLER VE RİSK 

ALGISI 

 
Feride TAŞKIN YILMAZ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Burcu ÇEKİCİ2 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Kozmetik ürünler, günümüzde güzel, sağlıklı ve bakımlı olmak amacıyla özellikle kadınların sık 

kullandığı ürünlerdir. Bu ürünler bilinçsiz kullanıldığında kanserojen ve endokrin bozucu çeşitli kimyasal 

maddeleri içermesi nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Araştırma, gebelik döneminde kadınların 

kozmetik ürün kullanım değişikliğini belirlemek ve kozmetik ürün kullanımı ile ilgili risk algısını saptamak 

amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmaya 02-31 Ocak 2019 tarihleri arasında 

gebelik kontrolleri amacıyla sağlık kuruluşuna başvuran 362 gebe katıldı. Veriler, gebelerin kişisel ve gebelik 

özellikleri ile gebelik döneminde kozmetik ürün kullanımına ilişkin bilgileri sorgulayan anket formu ile toplandı. 

Risk değerlendirmesi “0” (hiç risk yok) – “100” (çok yüksek risk) şeklinde analog skala ile elde edildi. İstatistiksel 

değerlendirmede yüzdelik, ortalama ve ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Gebelerin gebelik öncesi ve gebelik 

döneminde kozmetik ürün kullanım durumları karşılaştırıldığında, parfüm, deodorant türevi kozmetik ürün 

kullanma sıklığı, makyaj ürünlerini kullanma sıklığı, sabun duş jeli gibi ürünleri kullanma sıklığı, yüz kremi, gece 

kremi, yüz maskesi gibi ürünleri kullanma sıklığı ve saçları boyama sıklığı arasında istatistiksel olarak farklılık 

olduğu belirlendi (p<0.01). Gebelerin kozmetik ürünleri sağlık açısından risk değerlendirmesi puan ortalaması 

62.79±14.53 ve gebelikte kozmetik ürün kullanımının bebek sağlığı açısından risk değerlendirmesi puan 

ortalaması 75.85±14.53 olarak bulundu. Sonuç ve Öneriler: Gebelerin gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım 

sıklığını azalttığı, genel sağlık ve bebek sağlığı açısından kozmetik ürün kullanımını yüksek riskli olarak 

değerlendirdikleri belirlendi. Kozmetik ürünlerin gebelik döneminde kullanılmaması açısından gebelerin, sağlık 

profesyonellerinin ve kozmetik ürün tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına gereksinim 

vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, KOZMETİK, RİSK 
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CHANGES IN COSMETICS USE DURING PREGNANCY AND RISK PERCEPTION 

 
Feride TAŞKIN YILMAZ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Burcu ÇEKİCİ2 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Today, cosmetic products are commonly used to be beautiful, healthy and well-

groomed, especially by women. When these products are used unconsciously, they can adversely affect health 

because they contain various chemical substances that are potential carcinogen and endocrine disruptors. The 

objective of this study was to determine the change in cosmetic product use of women during pregnancy and to 

determine the risk perception of cosmetic product use. Methods: This descriptive research included 362 pregnant 

women who applied to the health institution for pregnancy controls between 2 and 31 January, 2019. The data 

were collected with a questionnaire that questions the personal and obstetric characteristics of pregnant women 

and the use of cosmetic products during pregnancy. The risk assessment was obtained with an analog scale of “0” 

(no risk) and “100” (very high risk). Percentage, mean and chi-square test were used for statistical evaluation. 

Results: A statistically significant difference was found between pre-pregnancy and pregnancy cosmetic product 

use in terms of the frequency of using products such as perfume, deodorant, make-up products, soap, shower gel, 

face cream, night cream, face mask and hair dyes (p<0.01). The mean risk assessment of the use of cosmetic 

products during pregnancy in terms of general health was 62.79±14.53 and the mean risk assessment of the use of 

cosmetic products during pregnancy in terms of infant health was 75.85±14.53. Conclusion and 

Recommendations: It was determined that pregnant women reduced the frequency of using cosmetic products 

during pregnancy and they considered cosmetic products as high risk in terms of general health and infant health. 

It is necessary to raise awareness of pregnant women, health professionals and consumers of cosmetic products in 

order to prevent the use of cosmetic products during pregnancy. 

KEYWORDS: PREGNANCY, COSMETICS, RISK 
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S-28    DOĞUM SONU DÖNEMDE MATERNAL BAĞLANMA DÜZEYİ VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 
Vildan KULAÇ1, Dicle AĞCE1, Kevser ÖZDEMİR1, Yasemin BAŞKAYA1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

Amaç: Doğum sonu dönemde maternal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Gereç ve 

yöntem: Çalışma, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne lohusa 

servisinde yatan kadınlar üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince hastanenin 

lohusa servisinde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 250 anne çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın 

amacına yönelik olarak literatürden faydalanılarak hazırlanan anket form, gözlem altında gebeler tarafından 

doldurulmuştur. Maternal bağlanmanın değerlendirilmesi için 1994 yılında Muller tarafından geliştirilen ve 2004 

yılında Kavlak tarafından Türkçe geçerlik güvenirlilik çalışması yapılan Maternal Bağlanma ölçeği kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (versiyon 21.0) İstatistik Paket programında değerlendirilmiştir. 

Analizler student T testi, One Way Anova kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 17-44 arasında değişmekte olup, ortalama 27.73±6.13 yıl idi. 

Maternal Bağlanma Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 98.17±6.02 olarak bulundu. Öğrenim durumu lise 

olanlarda, gebeliğinde sorun yaşamayanlarda, düzenli gebelik kontrollerine gidenlerde, bebeğini ilk 10 dk 

içerisinde kucağına alanlarda ve emzirenlerde, annelik rolüne uyum sağladığını ifade edenlerde, bebeğini sadece 

anne sütü ile besleyenlerde ve bebeğinin bakımı konusunda endişe yaşamadığını ifade edenlerde Maternal 

Bağlanma Ölçeği puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek belirlendi (her biri için; 

p<0.05). Sonuç ve öneriler: Bu çalışmada, annelerin maternal bağlanma düzeylerinin oldukça yüksek düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Ebelerin, gebelik doğum ve doğum sonu süreçte anne-bebek bağlanmasını ve annelik rolünü 

etkileyen faktörleri belirlemesi; anne-bebek arasındaki fiziksel, duygusal bağı geliştirici eğitimler planlanması, 

emzirmenin erken dönemde başlatılması ve bireyselleştirilmiş çözüm önerilerinin geliştirilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MATERNAL BAĞLANMA, LOHUSA, ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
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MATERNAL ATTACHMENT LEVEL AT POSTPARTUM PERİOD AND AFFECTİNG 

FACTORS 

 
Vildan KULAÇ1, Dicle AĞCE1, Kevser ÖZDEMİR1, Yasemin BAŞKAYA1 

 
1Sakarya University 

Aim:The aim of this study is to evaluate maternal attachment level and the factors affecting maternal attachment 

at postpartum period. Methods:This cross-sectional study is conducted on women who were hospitalized in 

postpartum service at Sakarya Training and Research Hospital between December 2018 and January 2019.The 

study group consisted of 250 mothers who were admitted to hospitalized in postpartum service and accepted to 

participate in the study.For the purpose of this study, the questionnaire form, which was prepared using the 

literature, was filled by pregnant women under observation. Maternal Attachment Scale, which was developed by 

Muller in 1994 and the Turkish validity and reliability study by Kavlak in 2004, was used to evaluate maternal 

attachment. The data obtained were evaluated by using SPSS(version 21.0). The analyzes were performed with 

Student T test and One Way Anova. Statistical significance was accepted as p <0.05. Results:The age of the study 

group ranged from 17 to 44, with a mean of 27.73±6.13 years. The mean score obtained from the Maternal 

Attachment Scale was 98.17±6.02.The mean score of the Maternal Attachment Scale was found to be statistically 

significantly higher in those with high school education, did not have any problems in pregnancy, in the lap of the 

baby within the first 10 minutes and in the breastfeeding group, stated that they were adapting to the role of 

motherhood, stated that they did not have any concern about their babies and those who only fed their breast milk 

(for each; p <0.05). Conclusion:In this study, maternal attachment levels of mothers were found to be very high. 

It can be suggested that midwives identify maternal-infant attachment and the factors that affect maternal role in 

the birth and postpartum period, plan physical and emotional attachment between mother and baby, to start 

breastfeeding early and to develop individualized solutions. 

KEYWORDS: MATERNAL ATTACHMENT, PUERPERANT, FACTORS AFFECTİNG 
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S-29    EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI DERSİ DÖNEM İÇİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK KAYGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Sibel YAŞAR1, Neşe ALPARSLAN1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Ayça DEMİRCİ1, Ayşen SABANCI1, Buse 

ÜSEL1 

 
1Kırklareli Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Hemşirelik ve ebelik öğrencileri aldıkları teorik bilgileri nasıl uygulayacaklarını bilmelerine 

rağmen, bilgileri klinik ortamda beceriye dönüştürürken korku, kaygı ve anksiyete yaşayabilmektedir. Araştırma 

ile ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi 

dönem içi klinik uygulamasına yönelik kaygı düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Yöntem: Evrenini, bir Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan Hemşirelik ve Ebelik 3. sınıf 

öğrencilerinin (N:141) oluşturduğu çalışmanın, örneklemini n:133 öğrenci oluşturdu. Tanımlayıcı tipteki bu 

araştırmada veriler, araştırmaya katılmaya gönüllü öğrencilerden yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacılar 

tarafından “Anket Formu” ve “Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılarak toplandı. Araştırmada elde 

edilen verilerin değerlendirmesi SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde sayı 

ve yüzdelik hesapları, aritmetik ortalama, t testi, varyans ve korelasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık 

p<0,05 düzeyinde kabul edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %82’si kadın olup yaş ortalaması 

21±1,88’dir. Öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalaması 45,48±6,53, sürekli kaygı puan ortalaması ise 

47,19±9,75 olarak bulundu. Okuduğu bölümü istemeyerek seçen öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı puanları 

anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Öğrencilerin aldığı eğitimler doğrultusunda hastaya müdahale etme 

durumları ile sürekli kaygı puanları arasında anlamlı farklılık belirlendi (p<0,05). Çocuk sağlığı ve hastalıkları 

klinik uygulamasında fiziksel tanılama becerisini yetersiz bulan öğrencilerin durumluk puanlarının anlamlı olarak 

yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, okudukları bölüm ve kaldıkları yer ile 

durumluk-sürekli kaygı puanları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin durumluk 

ve sürekli kaygı puan ortalamaları, hafif kaygı yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin kaygısını azaltmak için 

etkili öğretim stratejilerinin kullanımını önerilebilir. 
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INVESTIGATION OF THE ANXIETY LEVELS OF MIDWIFERY AND NURSING 

STUDENTS IN CHILD HEALTH AND DISEASES COURSE'S CLINICAL PRACTICE IN 

TERM TIME 

 
Sibel YAŞAR1, Neşe ALPARSLAN1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Ayça DEMİRCİ1, Ayşen SABANCI1, Buse 

ÜSEL1 

 
1Kırklareli University 

Introduction and Purpose:Nursing and midwifery students know how to apply the theoretical knowledge, they may 

experience fear and anxiety during the translation of the knowledge into clinical skills. The aim of this study was 

to investigate the anxiety levels of the midwifery and nursing students towards the clinical practice of child health 

and diseases/child health and diseases nursing and the factors affecting them. Method:The sample of this study 

consisted of 133 students while the universe of the study consisted of 141 nursing and midwifery 3rd year students 

studying at a Health College. In this descriptive study the researchers collected the data from the students by using 

the “Questionnaire Form” and the “State-Trait and Continuous Anxiety Inventory”.The data were analyzed by 

using SPSS 22.0.In the analysis of the data, number, percentage, arithmetic mean, t test, variance and correlation 

analysis were used. p<0.05 was accepted as statistically significant. Results:82% of the students were female, their 

mean age was 21±1.88. The mean state-trait anxiety score of the students was 45.48±6.53 while their mean 

continuous anxiety score was 47.19±9.75. The continuous and state-trait anxiety scores of the students who 

involuntarily chose the department were found to be significantly higher(p<0.05). A significant difference was 

found between the students' intervention status for the patients according to their education and their state-trait 

anxiety scores(p<0.05). It was determined that the state-trait anxiety scores of the students who found their own 

physical diagnosis ability in the clinical practice of child health and diseases as insufficient(p<0.05). No significant 

difference was found between their age, gender, department, place of residence and state-trait and continuous 

anxiety scores. Conclusion and Suggestions:The state-trait and continuous anxiety scores of the students showed 

that they experienced mild anxiety. The use of effective teaching strategies can be suggested to reduce the anxiety 

levels of students. 

KEYWORDS: CHILD, HEALTH, DISEASE, STUDENT, ANXIETY 
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S-30     JİNEKOLOJİK MUAYENE SIRASINDAKİ RAHATSIZLIK HİSSİNİN 

POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİSİ 

 
Tuba UÇAR1, Zeynep BAL1, Ezği Can ONUS1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Kadınların cinsel sorunlarının saptanabilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için düzenli olarak 

jinekolojik muayene yapılmalıdır. Araştırma, jinekolojik muayene sırasındaki rahatsızlık hissinin posttravmatik 

stres bozukluğu ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Araştırmanın verileri Malatya Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde yer alan Kadın Doğum Polikliniklerinde jinekolojik muayene olan 

kadınlardan toplandı. Araştırma Mart-Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütüldü. Power (güç) analizi yapıldığında, 

%5 yanılgı düzeyi, %80 güç ile örneklem büyüklüğü 386 olarak hesaplandı. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi 

Formu, Visual Analog Skala(VAS), Olayların Etkisi Ölçeği(OEÖ) kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 386 kadının yaş ortalaması 30.51±8.43’dür. Kadınların %42.2’sinin jinekolojik 

nedenlerden jinekolojik muayeneye başvurduğu belirlendi. Kadınların VAS puan ortalaması 2.86±3.52, OEÖ puan 

ortalaması 8.90±13.02’dir. Kadınların %22.8’ inin jinekolojik muayene sırasında rahatsızlık hissi yaşadığı 

(VAS≥6), %77.2’sinin rahatsızlık hissi yaşamadığı belirlendi (VAS<6). Jinekolojik muayeneden rahatsızlık hissi 

yaşayan kadınların OEÖ toplam puan ortalamaları 15.83±14.70, rahatsızlık hissi yaşamayan kadınların OEÖ 

toplam puan ortalamaları 6.84±11.74 olup, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi 

(p<0.001). Yapılan korelasyon analizinde kadınların yaşadıkları rahatsızlık düzeyi ile posttravmatik stres 

bozukluğu puan ortalaması arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (r=0.378; p< 0.001). 

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular kadınların çoğunun jinekolojik muayeneden rahatsız hissi yaşamadıkları 

ancak jinekolojik muayenedeki rahatsızlık hissi düzeyi arttıkça posttravmatik stres düzeylerinin de arttığı 

belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: JİNEKOLOJİK MUAYANE, POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU, 
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THE RELATİONSHİP OF DİSCOMFORT DURİNG GYNECOLOGİCAL EXAMİNATİON 

WİTH POSTTRAUMATİC STRESS DİSORDER 

 
Tuba UÇAR1, Zeynep BAL1, Ezği Can ONUS1 

 

1Inonu University 

Introduction and Objectives: Gynecological examinations should be performed regularly in order to determine the 

sexual problems of women and to maintain their health.The aim of this study was to determine the relationship 

between the feeling of discomfort during gynecological examination and posttraumatic stress disorder. Material 

and Method: The data of the study were collected from the women who had gynecological examination in 

Gynecology Clinics in Malatya Education and Research Hospital Beydağı Campus. The study was conducted 

between March-May 2018. When Power analysis was performed, the sample size was calculated as 386 with 5% 

error level and 80% power. Personal Information Form, Visual Analog Scale (VAS), Effect of Events Scale were 

used for data collection. In addition to descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation), t test 

and pearson correlation analysis were used for independent groups. Results: The mean age of 386 women who 

participated in the study was 30.51±8.43. It was determined that 42.2% of women applied to gynecological 

examination for gynecological reasons. The mean VAS score of the women was 2.86±3.52, and the mean score 

was 8.90±13.02. 22.8% of women experienced discomfort during gynecological examination (VAS≥6), 77.2% did 

not experience discomfort (VAS <6). The mean score of the women who had discomfort from gynecological 

examination was 15.83±14.70, mean score of the women who did not experience discomfort was 6.84 ±11.74, and 

the difference between the groups was statistically significant (p <0.001). In the correlation analysis, a statistically 

significant correlation was found between the level of discomfort experienced by women and the mean score of 

posttraumatic stress disorder (r = 0.378; p <0.001). Conclusion: Findings from the study revealed that most of the 

women did not feel uncomfortable with gynecological examination, but as the level of discomfort in gynecological 

examination increased, the levels of posttraumatic stress increased. 

KEYWORDS: GYNECOLOGİCAL EXAMİNATİON, POSTTRAUMATİC STRESS DİSORDER, 

DİSCOMFORT 
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S-31    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ HAKKINDA 

BİLGİ DÜZEYLERİ 

 
Aylin KURT1, Nilay GELMEZ1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Selda MERT BOGA2 

 
1Kırklareli Unıversitesi, 2Kocaeli Unıversitesi 

Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Bilgi Düzeyleri Aylin KURT*, Nilay 

GELMEZ* Aylin AYDIN SAYILAN**, Selda MERT BOĞA** *Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 

Ebelik 3. Sınıf Öğrencisi **Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Dr. Öğr. Üyesi ***Kocaeli Üniversitesi 

Sağlık Yüksekokulu, Öğr. Gör. Dr. Giriş ve Amaç: Kendi kendine meme muayenesi (KKMM) koruyucu bir sağlık 

davranışı olarak belirtilmekte, meme kanserinin erken tanısında büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma üniversite 

öğrencilerinin kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgilerini, uygulama durumlarını, uygulama 

zamanlarını ve bildikleri teknikleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Bu araştırma, 2018-

2019 öğretim dönemi Şubat 2019’da Kırklareli Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan ve cerrahi dersi almış ebelik 

bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi (n:63). Araştırma soruları 11 sorudan oluşmuş olup literatür 

eşliğinde hazırlandı. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirmesi SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 22.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelik hesapları 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde kabul edildi. Bulgular: Araştırma sonucunda, öğrencilerin 

%100’ü bayan olup, yaş ortalaması 20±1,62’dir. Öğrencilerin, % 94,2’sinin bu konu hakkında eğitim aldığı, fakat 

meme muayenesini yeterince uygulamadıkları (%64,33), meme muayenesi yaptığını ifade eden öğrencilerin çok 

az bir kısmının (%14,4) bu muayeneyi düzenli olarak her ay yaptığı, %54,6’sının KKMM’sini adetten sonraki 

hafta yaptığı, en çok kullanılan tekniklerin sırası ile; ayna karşısında inceleme (%22,4); meme üzerinde 

parmakların hareketi (%14,7 ve koltukaltı bölgesinin incelenmesi (%7,2) olduğu sonucuna varıldı. Sonuç ve 

Öneriler: Öğrencilerin meme muayenesi konusunda bilgi aldıkları; fakat yeterince uygulamadıkları görüldü. 

Uygulamaya yönelik teşvik edilmeleri gereği önerildi. Anahtar Kelimeler: Meme muayenesi, bilgi, ebelik, öğrenci. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME MUAYENESİ, BİLGİ, EBELİK, ÖĞRENCİ. 
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KNOWLEDGE LEVEL OF MİDWİFERY STUDENTS ABOUT BREAST SELF-

EXAMİNATİON 

 
Aylin KURT1, Nilay GELMEZ1, Aylin AYDIN SAYILAN1, Selda MERT BOGA2 

 
1Kırklarelı Unıversıty, 2Kocaeli Unıversıty 

Knowledge Level of Midwifery Students About Breast Self-Examination Introduction and Objective: Breast self-

examination (KKMM) is defined as a protective health behavior and is of great importance in the early diagnosis 

of breast cancer. This study was planned as a descriptive study in order to determine the knowledge, application 

status, application times and techniques of breast self-examination of university students. Method: This study was 

carried out with the 3rd and 4th year students of midwifery department who studied in Kırklareli School of Health 

in 2018-2019 academic year in February 2019 (n: 63). The research’ questions consisted of 11 questions these 

were prepared with the literature. The data were analyzed using SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences 

22.0). In the analysis of the data, number and percentage were used. Statistical significance was accepted as p 

<0.05. Results: In this research, 100% of the students were female and the mean age was 20 ± 1.62. It was found 

that 94.2% of the students have information about this subject, but the breast examination was not performed 

sufficiently (64.33%), and that a very small percentage (14.4%) of the students who stated that they had breast 

examination regularly every month. 54.6% of the apply BSE after one weekk from menstruation, the most used 

techniques, included respectively; examination in front of the mirror (22.4%); the movement of the fingers on the 

breast (14.7% and the armpit area was examined (7.2%). Conclusions Students have informations about breast 

examination; but they didn’t apply enough. It was recommended that they should be encouraged for practice. 

Keywords: Breast examination, information, midwifery, student. 

KEYWORDS: BREAST EXAMİNATİON, İNFORMATİON, MİDWİFERY, STUDENT. 
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S-32    NASIL BİR DOĞUM İSTERSİNİZ? GEBELERİN DOĞUMA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

 
Fatmanur DALBOY1, Ayşegül UNUTKAN1 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada gebelerin yaklaşan doğumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu araştırma nitel araştırma deseninde bir olgu bilim (fenomenojik) çalışmasıdır. Amaçlı örneklem 

yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında Kütahya’da 

bir devlet hastanesinin polikliniğinde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini 15 gebe kadın oluşturdu. Veriler 

yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Her görüşme yaklaşık 20-

25dk sürdü. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirildi. Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda, 

mucize (doğumun anlamı), korkuyorum (doğum korkusu), hangisini seçsem (doğum tercihi) ve isterdim ki (doğum 

beklentisi) olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Korkuyorum temasının, cerrahi korkusu, doğum ortamına ilişkin 

kaygılar, personele ilişkin kaygılar ve geçmiş deneyimler olmak üzere dört, hangisini seçsem temasının, normal 

doğum ve sezaryen doğum olmak üzere iki ve isterdim ki temasının destek gereksinimi, bebeğe ve ortama ilişkin 

beklentiler olmak üzere üç kategorisi ortaya çıkmıştır. Sonuç ve Öneriler: Gebelerin doğuma ilişkin birçok 

kaygısının ve beklentisinin olduğu ve bunların doğum tercihlerini etkilediği görülmüştür. Gebelerin doğumda 

kaygılarının ve beklentilerinin bilinmesinin, birey odaklı bakım verilmesinde doğum çalışanlarına yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, DOĞUM BEKLENTİSİ, DOĞUM TERCİHİ, EBELİK 
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HOW DO YOU WANT TO GIVE BIRTH? DETERMINATION OF PREGNANT WOMEN'S 

VIEWS ON BIRTH: A QUALITATIVE STUDY 

 
Fatmanur DALBOY1, Ayşegül UNUTKAN1 

 
1Kutahya Health Science University 

Introduction and Purpose: In this study, it was aimed to determine the opinions of the pregnant women about the 

upcoming births. Method: This study is a phenomenological study with a qualitative research design. Criterion 

sampling method was used as a purposive sampling method. The study was conducted in a state hospital outpatient 

clinic in Kütahya between October and December 2018. The sample of the study consisted of 15 pregnant women. 

The data were collected by using semi-structured interview form by face-to-face interview method. Each interview 

lasted about 20-25 minutes. The collected data were analyzed by using content analysis method. Results: 

According to the obtained data, four themes were determined. These were "Miracle" (meaning of birth), "I am 

afraid" (fear of birth), "Which one should I choose?" (birth preference) and "I wish" (birth expectation). The theme 

of "I am afraid" had four categories as fear of surgery, concerns about the birth environment, concerns about the 

staff and previous experiences. The theme of "Which one should I choose?" had two categories as normal delivery 

and cesarean delivery. The theme of "I wish" had three categories as need of support, the expectations for the baby 

and the expectations the environment. Conclusion and Suggestions: It was observed that the pregnant women had 

many concerns and expectations related to birth and they affect their birth preferences. It is thought that knowing 

the concerns and expectations of pregnant women at birth will be guiding maternity staff for providing individual 

focused care. 

KEYWORDS: FEAR OF CHİLDBİRTH, BİRTH EXPECTATİONS, DELİVERY PREFERENCE, 

MİDWİFERY 

 
  



320 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

S-33     KADINLARIN DOĞUMDAKİ DESTEK VE KONTROL ALGILARININ DOĞUM 

KORKUSU VE ANNE MEMNUNİYETİNE ETKİSİ 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Nurdan KAYA2, Funda EVCİLİ3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan destekleyici ve nitelikli bakım girişimleri ile doğum 

korkusu azaltılabilmektedir. Doğum korkusunun azlığı, kadınların olumlu doğum deneyimi yaşamasına ve bakıma 

ilişkin memnuniyetin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, doğumda destek ve kontrol algısının 

doğum korkusu ve anne memnuniyetine etkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma bir devlet 

hastanesinin doğum sonu kliniklerinde yapılmıştır. Örnekleme 725 lohusa dahil edilmiştir. Veriler, “Doğumda 

Kontrol ve Destek Algısı Ölçeği”, “Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği B Versiyonu”, “Normal Doğumda 

Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği” ve “Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme 

Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi ve Pearson korelasyon testi 

kullanılmıştır. Bulgular: Lohusaların %76’sı vajinal doğum, %24’ü sezaryen doğum yapmıştır. Annelerin; 

doğumda kontrol ve destek algısı orta düzeyde (99,04 7,30), doğum korkusu çoğunda (%92,8) klinik düzeyde, 

vajinal ve sezaryen doğumda memnuniyet ise düşük düzeydedir. Gebeliği planlı olan lohusaların plansız olanlara, 

müdahalesiz, perineal yırtıksız vajinal doğum yapan lohusaların perineal yırtığı olan, müdahale yapılanlara göre 

doğumda destek ve kontrol algısı yüksek, doğum korkusu düşüktür (p<0,05). Gebelikte ve postpartum dönemde 

sağlık problemi yaşamayan lohusaların yaşayanlara göre bakıma ilişkin memnuniyet düzeyleri daha yüksektir 

(p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Doğumda destek ve kontrol algısının yüksek olması doğum korkusunu azaltmakta, 

bununla birlikte lohusaların vajinal ve sezaryen doğumda bakıma ilişkin memnuniyet düzeylerini artırmaktadır. 

Tüm sağlık profesyonelleri özellikle ebeler kadınların gereksinimlerine uygun bakım girişimlerinin hayata 

geçirilmesi için çaba göstermelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DESTEK, KONTROL ALGISI, DOĞUM KORKUSU, ANNE 

MEMNUNİYETİ 
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THE EFFECT OF WOMEN’S PERCEPTION OF SUPPORT AND CONTROL DURING 

CHILDBIRTH ON FEAR OF BIRTH AND MOTHER’S SATISFACTION 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Nurdan KAYA2, Funda EVCİLİ3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University, 3Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: The fear of birth can be reduced with the supportive and qualified care initiatives 

provided by health professionals. Minimum fear of birth contributes to women's positive experience of birth and 

to increased satisfaction with care. The aim of this study is to determine the effect of support and control perception 

during childbirth on fear of birth and mother’s satisfaction. Methods: This descriptive study was carried out at the 

postpartum clinics of a state hospital. 725 puerperal women were included in the sample. The data were collected 

by “Control and Support Perception During Childirth Scale”, “Wijma Delivery Expectancy/Experience 

Questionnaire-B”, “The Scale for Measuring Maternal Satisfaction at Normal Birth” and “The Scale for Measuring 

Maternal Satisfaction at Cesarean Birth”. T test in independent groups and Pearson correlation test were used in 

the evaluation of the data. Results: 76% of the puerperal women had normal birth, 24% had cesarean section. The 

mother's perception of control and support at birth was moderate (99.047.30), the fear of birth was at clinical 

level in most of them (92.8%), and the satisfaction at normal and cesarean births was low. Puerperal women who 

had planned pregnancy, non-invasive birth, birth without perineal tear had higher support and control perception 

at birth and lower fear of birth than who had unplanned pregnancy, invasive birth, birth with perineal tear (p<0.05). 

Puerperal women who did not have any health problems during pregnancy and postpartum period had higher 

satisfaction levels compared to those who did (p<0.05). Conclusion and Recommendations: The high level of 

perception of support and control at birth decreases the fear of childbirth and increases the satisfaction levels of 

puerperal women in normal and cesarean births. All health professionals, especially midwives, should strive to 

implement care initiatives that are appropriate to the needs of women. 

KEYWORDS: BIRTH, PERCEPTION, SUPPORT, CONTROL, FEAR OF BIRTH, MOTHER’S 

SATISFACTION. 
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S-34    DOĞUMDA KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİ VERİLMELİ MİDİR? 

 
Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi  

GİRİŞ VE AMAÇ Bu araştırma, primipar gebelerde doğumda kesintisiz ebe desteğinin doğum sürecine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM Araştırma, İstanbul’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Aralık 

2017-Aralık 2018 tarihleri arasında randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Deney ve kontrol 

gruplarına araştırma kriterlerine uygun aktif fazda bulunan 30’ar primipar kadın alınmıştır. Kontrol grubuna rutin 

ebelik bakımı verilirken, deney grubuna doğum süresince kesintisiz doğum desteği sağlanmıştır. Kesintisiz doğum 

desteği bilgi desteği, fiziksel rahatlatma, duygusal destek ve savunuculuk bileşenlerini kapsamıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen gebe tanılama formu ve VAS 

kullanılmıştır. BULGULAR Araştırma kapsamına alınan primipar gebelerin sosyo- demografik açıdan deney ve 

kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Aktif fazdan itibaren toplam 

doğum süresi deney grubunda (3:25 dk), kontrol grubundan (5:46 dk) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azdır 

(p<0,05). Deney grubunda ağrı ile başetme artıp anksiyete düzeyi düşerken, kontrol grubunda ağrı ile başetme 

düşüp anksiyete düzeyi artmıştır (p<0,05). Kesintisiz doğum desteği alan primiparlar emzirmeye daha erken 

başlarken (23,44 dk), almayanlar (52,68 dk) daha geç başlamışlardır (p<0,05). SONUÇ Kesintisiz ebe desteği alan 

kadınların doğum süresinin kısaldığı, anksiyetelerinin azalıp başetme güçlerinin arttığı ayrıca ilk emzirmeye daha 

erken başladıkları belirlenmiştir. Bu nedenle her kadının doğumlarında kesintisiz ebe desteği almaları 

sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİ, DOĞUM SÜRESİ, ANKSİYETE, AĞRI 

İLE BAŞETME 
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DO YOU NEED NECESSARY CONTINUOUS MIDWIFE SUPPORT IN LABOR? 

 
Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Unıversıty, 2Marmara Unıversıty  

INTRODUCTION AND PURPOSE The aim of this study was to determine the effect of continuous midwife 

support during labor process. METHOD The study was conducted as a randomized controlled experimental study 

between December 2017 and December 2018 in a Training and Research Hospital in Istanbul, Turkey. Sixty 

primiparous-women were included in the experimental (n=30) and control groups (n=30) in the active phase 

according to the research criteria. While the control group was given routine midwifery care, the experimental 

group was provided with continuous labor support during delivery. Continuous labor support included information 

support, physical relief, emotional support and advocacy components. The data were collected by the researchers 

using the information form and VAS. RESULTS There was no statistically significant difference between the 

experimental and control groups in terms of socio-demographic variables of the primiparous women included in 

the study (p> 0.05). The total labor time from the active phase was statistically significantly lower in the 

experimental group (3:25 min) and the control group (5:46 min) (p <0,05). In the experimental group, coping with 

pain decreased and anxiety level decreased, but the level of anxiety and coping with pain were decreased in the 

control group (p <0.05). While primiparous breastfeeding started with early birth support (23.44 min), those who 

did not receive (52.68 min) started later (p <0.05). CONCLUSION It has been determined that women who receive 

continuous midwife support have shortened the birth time, their anxiety decreases and their coping with increase, 

and they start early breastfeeding earlier. Therefore, it should be ensured that every woman receives continuous 

midwife support during her birth. 

KEYWORDS: BİRTH, CONTİNUOUS MİDWİFE SUPPORT, LABOR TİME, ANXİETY SCORES, 

COPİNG WİTH PAİN 
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S-35    9-36 AY ARASINDA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BESLENME SÜRECİ İLE 

İLGİLİ TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 
Sabriye UÇAN YAMAÇ1, Aysun GÜZEL2 

 
1Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu araştırmada amaç, 9-36 ay arasında çocuğu olan annelerin beslenme süreci ile ilgili tutumları 

ve ilişkili faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma Antalya ili Serik ilçesinde yer alan Karataş, Büğüş, 

Kozağacı ve Dorumlar sağlık evine kayıtlı 121 bebek ve çocuğun anneleri ile 01.02.2019/ 17.02.2019 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Araştırma kesitsel tipte epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırmanın verileri çocuğa, 

ebeveynlere, çocuğun beslenme durumuna ve annelerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerine yönelik ve 

araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 52 soru ve Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği’ni 

kapsayan bir form aracılığı ile toplanmıştır. Veri analizinde yüzdelik, ortalama± standart sapma, bağımsız 

örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 

29,8±6,4 ve annelerin çocukları 21,5 aylıktır. Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almayan annelerin beslenme süreci 

tutum ölçeği puan ortalamaları (67,00), bilgi alan annelerden (49,10) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,04). Çocuğu üç ayda bir hastalanan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları 

(51,52), çocuğu altı ayda bir hastalanan annelerden (44,76) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,02). Çocuğu beslenmeye direnç gösteren annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan 

ortalamaları (55,35), çocuğu beslenmeye direnç göstermeyen annelerden (46,30) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,04). Çocuğu hazırlanan yemeği yemek istemediğinde başka yemek hazırlarım 

diyen annelerin (53,75) ve bazen diyen annelerin (52,29) beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları başka 

yemek hazırlamam diyen annelerden (44,98) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p=0,02 ve p<0,01). 

Sonuç ve Öneriler: Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almamak, çocuğun daha sık hastalanması, çocuğun 

beslenmeye direnç göstermesi ve çocuk hazırlanan yemeği yemek istemediğinde annenin başka yemek hazırlaması 

beslenme sürecinde annelerin göstermiş olduğu tutumlar ile ilgili sorunları artıran faktörler arasındadır. Özellikle 

kırsal bölgede bulunan sağlık evlerinde çalışan ebeler, 9-36 ay çocuğu olan annelere beslenme konusunda eğitim 

vermeli ve destek olmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELER, 9-36 AYLIK ÇOCUKLAR, BESLENME SÜRECİ İLE İLGİLİ 

TUTUM, ANNE. 

 
  



325 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

THE ATTITUDES ABOUT NUTRITION PROCESS OF MOTHERS OF CHILDREN 9-36 

MONTHS AND RELATED FACTORS 

 
Sabriye UÇAN YAMAÇ1, Aysun GÜZEL2 

 
1Antalya Provincial Health Directorate, 2Mehmet Akif Ersoy University  

Background and Aim: The aim of this study is to the attitudes about nutrition process of mothers of children 9-36 

months and related factors. Method: The study was carried out between the dates of 01.02.2019 / 17.02.2019 with 

the mothers of 125 infants and children registered in the health house of Karataş, Büğüş, Kozağacı and Dorumlar 

in Serik district of Antalya. This is a cross-sectional epidemiological study. The data of the study were collected 

by means of a questionnaire which consisted of 52 questions about Nutrition Process Maternal Attitudes Scale 

which was formed by searching the literature about the nutrition level of the child and the level of knowledge of 

the mothers about nutrition and the literature by the researchers. Percentage, mean ± standard deviation, 

independent sample t-test and one-way variance analysis were used in data analysis. Results: The mean age of the 

mothers was 29.8±6.4 years and the mothers of the mothers were 21.5 months old. The mean score of the feeding 

process attitude scale (67,00) of the mothers who did not receive information about child nutrition was found to 

be significantly higher than the mothers who received information (49,10) (p=0,04). The mean scores of the 

feeding process attitude scale (55,35) of the mothers who were resistant to feeding were found to be significantly 

higher than the mothers (46,30) who did not resist to feeding (p=0,04). Conclusion and Recommendations: When 

the child is not informed about feeding, the child resists feeding and the mother prepares another meal when the 

child does not want to eat the prepared food, it is among the factors that increase the problems related to the 

attitudes of mothers during the feeding process. Midwives who work in health homes, especially in rural areas, 

should provide education and support to mothers who have children aged 9-36months. 

KEYWORDS: MİDWİVES, 9-36 MONTHLY CHİLD, ATTİTUDE ABOUT FEEDİNG PROCESS, 

MOTHER. 
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S-36     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL MİTLERE İNANMA DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
Emine DEMİR1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Güneş ARSLAN1 

 
1Çukurova Üniversitesi  

Amaç: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin menstrual mitlere inanma düzeyini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul 

eden 280 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ve “Menstrual 

Mit Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 for Windows programında ortalama, yüzde ve ki-

kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.45 ± 1.64, menarş yaş ortalamaları 

13.23 ± 1.22’dir. Öğrencilerin %97.1’i bekar, %80.7’si çekirdek aileye sahiptir. Katılımcıların %81.8’i ailelerinde 

menstruasyona yönelik bilgilendirme yapıldığını, %86’sı adet dönemi ile ilgili ilk bilgileri annelerinden aldıklarını 

belirtmiştir. Öğrencilerin %2.9’u aile içerisinde adet dönemi ile ilgili konular hakkında konuşulmasının yasak 

olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların en çok katılıyorum ifadesinin kullandıkları mit “Adet döneminde cinsel 

ilişkiye girilmez” (%60.4) şeklinde iken en az katılıyorum ifadesini kullandıkları mit “Adet döneminde yapılan diş 

dolguları düşer” (%2.9) şeklindedir. Katılımcılar en çok “Adet sancıları ilk cinsel ilişkiden sonra geçer” mitine 

fikrim yok cevabını vermişlerdir (%52.5). Son olarak öğrencilerin sınıf seviyesi ilerledikçe, menstrual mitlere 

inanma oranı anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Öğrenciler sağlık alanında eğitim alıyor 

olmalarına rağmen mitlerin tümüne az da olsa inanmaktadır. Bu sonuç üzerinde kültürel kazanımların etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin eğitimleri sırasında menstruasyona yönelik mitlere ilişkin konulara yer 

verilmesi ve seçmeli derslerin ders programlarına entegre edilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MENSTRUASYON, MİT, EBELİK ÖĞRENCİLERİ 
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DETERMINATION OF LEVEL OF BELIEVING IN MIDWIFERY STUDENTS ABOUT 

MENSTRUAL MYTHS 

 
Emine DEMİR1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Güneş ARSLAN1 

 
1 Cukurova University  

Objective: This study was conducted as a descriptive in order to determine the level of belief of midwifery students 

about menstrual myths. Materials and Methods: The universe of the study was formed of all the students of 

Midwifery Department of Cukurova University Faculty of Health Sciences. The study sample consisted of 280 

students who voluntarily accepted to participate in the study. The data were collected by the “Interview Form” and 

“Menstrual Myth Evaluation Form” developed by the researchers. The data were analyzed by frequency, 

percentage and chi-square test in SPSS 20.0 for Windows program. Results: The mean age of the participants was 

20.45 ± 1.64, menarche 13.23 ± 1.2. Approximately all of the students were single (97.1%) and had a nuclear 

family (80.7%). Of all the participants, 81.8% get information about their menstruation in their families, 86% 

received the first information about their menstruation from their mothers. The rate of participants who say "talking 

about menstruation with family is forbidden" was 2.9%. Participants’ most attended statement was “No sexual 

intercourse during menstruation” myths (60.4%), least attended statement was “Dental fillings made during the 

menstruation fall” myths (2.9%). Participants’ “have no idea” statement was “Menstrual pain passes after first 

sexual intercourse” myths (52.5%). As the grade level of the students increases, the rate of believing in myths 

decreases significantly (p <0.05). Conclusions and Recommendation: Although the students study in the field of 

health, they believe a little all myths. It is thought that cultural gains have an effect on this result. Therefore, during 

the education of the students, it can be suggested to include myths about menstruation and to integrate optional 

courses into the curriculum. 

KEYWORDS: MENSTRUATION, MYTHS, MIDWIFERY STUDENTS 
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S-37     DOĞUM SONU DÖNEMDE VERİLEN EBELİK BAKIMININ MATERNAL 

BAĞLANMA VE POSTTRAVMATİK GELİŞİME ETKİSİ 

 
Sümeyya Betül KIZRAK1, Yeşim AKSOY DERYA2 

 
1T.C. Sağlık Bakanlığı, 2T.C. İnönü Üniversitesi 

ÖZET Doğum Sonu Dönemde Verilen Ebelik Bakımının Maternal Bağlanma ve Posttravmatik Gelişime Etkisi 

Amaç: Bu araştırma, doğum sonu dönemde verilen ebelik bakımının maternal bağlanma ve posttravmatik gelişime 

etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot: Araştırma, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneme 

modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi (EMEAH)’nde primipar kadınlar oluşturmuştur. Power analizi yapıldığında örneklem büyüklüğü her bir 

grup için en az 64 lohusa (64 deney, 64 kontrol) olarak hesaplanmıştır. Deney grubuna alınan annelere T.C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayımlanan "Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi (DSBYR)" doğrultusunda hastanede ve 

doğum sonu 2.-5. günler arası ilk, 13.-17 günler arası ikinci ve 36.-42. günler arasında üçüncü ev ziyareti 

düzenlenerek toplamda 4 kez ebelik bakımı sunulmuştur. Kontrol grubuna alınan annelere ise herhangi bir 

girişimde bulunulmamıştır. Veriler "Kişisel Tanıtım Formu", "Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ)" ve 

"Posttravmatik Gelişim Envanteri (PTGE)" aracılığı ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede; yüzdelik 

dağılım, aritmetik ortalama, standart sapma, ki-kare, bağımsız gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi 

kullanılmıştır. Bulgular: MBÖ ve PTGE ön test puan ortalamalarına göre deney ve kontrol grubundaki annelerin 

maternal bağlanma ve posttravmatik gelişim özellikleri açısından benzer özellikte oldukları saptanmıştır (p>0.05). 

MBÖ son test puan ortalamasının deney grubunda 101.85±2.85, kontrol grubunda 98.68±5.91 olduğu ve gruplar 

arası farkın istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüştür (p<0.001). PTGE son test toplam puanının deney 

grubunda 86.21±20.39, kontrol grubunda 79.54±22.32 olduğu ve puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 

açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). PTGE Yaşam Felsefesindeki Değişim alt boyutundan alınan son test 

puanının ise deney grubunda 19.37±6.04, kontrol grubunda 16.17±6.83 olduğu saptanmış ve puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Doğum sonu dönemde verilen ebelik 

bakımının kadınlarda maternal bağlanma ve posttravmatik gelişim düzeyini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM SONU DÖNEM, EBELİK BAKIMI, EV ZİYARETİ, MATERNAL 

BAĞLANMA, POSTTRAVMATİK GELİŞİM. 
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THE EFFECT OF POSTPARTUM MİDWİFERY CARE ON MATERNAL BONDİNG AND 

POSTTRAUMATİC DEVELOPMENT 

 
Sümeyya Betül KIZRAK1, Yeşim AKSOY DERYA2 

 

1T.C. Saglik Bakanligi, 2T.C. Inonu University 

ABSTACT The Effect of Postpartum Midwifery Care on Maternal Bonding and Posttraumatic Development Aim: 

This research was conducted to determine The Effect of Postpartum Midwifery Care on Maternal Attachment and 

Posttraumatic Development. Material and Method: This study was conducted using a semi-trial model with pre-

test and post-test control groups. The population of the study was registered to the with primipara women consulted 

Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EMEAH). When the power analys is done, sample size 

was calculated for each group of least 64puerpera (64experiment, 64 control). To mothers in the experimental 

group T. C. In the direction of the "Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi (DSBYR)" published by the Ministry 

of Health, the hospital is at the end of the 2 - 5. days between days, 13 to 17 days between the second and 36.-42. 

the third home visit was organized for 4 days and a total of 4 times midwifery care was provided. No attempt was 

made to mothers who were included in the control group. The data were collected by a "Personal Information 

Form", "Maternal Attachment Scale (MAS)" and "Posttraumatic Development Inventory (PTDI)". Percentage 

distribuation, arithmetic mean, standart deviation, chi-square testwas used to statistical evaluation, deperents group 

and indeperent groups was used t test. Results: MAS and PTDI pre-test averages revealed that maternal bonding 

and posttraumatic growth in experiment and control groups was similarly (p>0.05).In the MAS the post-test score 

was found to be 101.85 ± 2.85 in the experimental group and 98.68 ± 5.91 in the control group and so the mean 

scores between the groups were found to have statistically significant difference (p <0.001). In the PTDI the post-

test average of total scores in experiment group is 86.21±20.39,control group is79.54±22.32and so the mean scores 

between groups were found to have statistically significant difference (p<0.05). PTDI From the Change in Life 

Philosophy sub-dimension the post-test average of total scores in experiment group is 19.37±6.04,control group 

is16.17±6.83and so the mean scores between groups were found to have statistically significant difference 

(p<0.05). Conclusion: It was determined that postpartum midwifery care given affected maternal attachment and 

posttraumatic development level in women in a positive way. 

KEYWORDS: POSTPARTUM PERİOD, MİDWİFERY CARE, MATERNAL BONDİNG, HOME VİSİT, 

POSTTRAUMARİC GROWTH. 
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S-38    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDET 

KAPSAMINDAKİ DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 
Ayden ÇOBAN1, Damla KIZILCA ÇAKALOZ1, Azize IRMAK1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş: Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerinden olup ve çiftlerin flört ilişkisinde birbirlerine karşı sözel, cinsel, 

duygusal ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve birbirlerinin davranışlarına sosyal 

kısıtlamalar getirmesidir. Amaç: Araştırmanın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin flört 

şiddet kapsamındaki davranışlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte olup, 

20.12.2018-20.01.2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 348 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 

ilgili literatür incelenerek geliştirilen “Katılımcı Bilgi Formu” ve geçerlik ve güvenirliği Yumuşak ve Şahin (2014) 

tarafından yapılan “Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket 

programından yararlanarak değerlendirilmiştir. Tüm analizler için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları 0.86 ile 0.84 arasında bulunmuştur. Bulgular: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.03±2.05 (18-32) yıl, %65.2’si kadın olduğu, %32.2’si 3. sınıf 

öğrencisi, %55.7’sinin fen bilimleri alanında eğitim gördüğü, %57.2’si evde kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

%32.2’sinin babası, %30.5’inin annesi lise mezunudur. Araştırmaya katılan öğrencilerin %83.6’sının daha önce 

%45.7’sinin şuan flört ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin flörtü ile en sık tartışma nedeni kıskançlık 

(%22.9) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri puanlarına göre; Erkeğin 

Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 28.39±8.07 (12-64), Erkeğin 

Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 18.54±8.07 (12-54), Kadının 

Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 20.96±8.08 (11-51), Kadının 

Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 21.92±8.50 (12-47) dır. Sonuç 

ve Önerler: Bu bulgulara bağlı olarak erkek öğrencilerin flörtte fizikselden daha çok psikolojik şiddet, kadın 

öğrencilerin ise flörtte psikolojik şiddetten daha fazla fiziksel şiddet uygulama eğiliminde oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, öğrenci, flört şiddet 
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AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY STUDENTS COMMENTS ON BEHAVIORS 

WITHIN THE CONTEXT OF FLIRT VIOLENCE 

 
Ayden ÇOBAN1, Damla KIZILCA ÇAKALOZ1, Azize IRMAK1 

 
1Aydın Adnan Menderes Unıversıty 

Introduction: Flirt violence is one of the types of interpersonal violence and is that couples apply verbal, sexual, 

emotional and physical violence or violent behaviors towards each other during relationship and impose social 

restrictions on each other's behaviors. Objective: The aim of the study is to specify the opinions of Aydın Adnan 

Menderes University students on behaviors within the scope of flirt violence. Method: The study was cross-

sectional and was carried out with 348 students, who studied at Aydın Adnan Menderes University between 

20.12.2018 and 20.01.2019 and accepted to participate in the research. The data of the study were taken from the 

“Participant Information Form” developed by the researchers by reviewing the relevant literature, and “Attitude 

Scales Towards Violence In Flirt” which was approved of validity and accuracy by Yumuşak ve Şahin (2014). 

The data were evaluated by using SPSS 15.0 package program. For all analyzes, p <0.05 was considered 

statistically significant. The internal consistency coefficients of the scales used in the study were found out between 

0.86 and 0.84. Results: The average age of the students, who participated in the study, was determined as 21.03 ± 

2.05 (18-32) years, 65.2% of them were female, 32.2% of them were students of 3rd grade in the university, 55.7% 

of them were educated in the field of science and 57.2% were at home. The fathers of %32.2 of the students and 

the mothers of %30.5 of the students were high school graduated. It was found that 83.6% of the students who 

participated in the study had previously flirt while 45.7% of the students in a relationship. The reason for the most 

frequent discussion with the students was jealousy (22.9%). The most common reason for the argument of the 

students with their flirts was found as jealousy (22.9%). The results according to scores of Students' Attitude Scales 

Towards Violence In Flirt can be listed as follows; the total point average of Attitude Scales Towards 

Psychological Violence Applied by a Male In Flirt is 28.39±8.07 (12-64); the total point average of Attitude Scales 

Towards Physical Violence Applied by a Male In Flirt is 18.54±8.07 (12-54); the total point average of Attitude 

Scales Towards Psychological Violence Applied by a Female In Flirt is 20.96±8.08 (11-51); the total point average 

of Attitude Scales Towards Physical Violence Applied by a Female In Flirt is 21.92±8.50 (12-47). Conclusion and 

Suggestions: According to these findings, it was detected that male students are in tendency to apply to 

psychological violence rather than physical violence in flirting whereas female students are in tendency to apply 

physical violence rather than psychological violence. Keywords: University, student, flirt violence 

KEYWORDS: UNIVERSITY,STUDENT,FLIRT VIOLENCE 
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S-39    EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PREMENTRUAL SENDROMUN YAŞAM 

KALİTESİYLE İLİŞKİSİ 

 
Esin DEMİR1, Sema DERELİ YILMAZ1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Premenstural sendrom(PMS) gençlerin, derslerdeki başarısını, okuldaki devamlılığını, çalışma 

kalitesini, sosyalliğini, ailevi ilişkilerini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 

ebelik bölümü öğrencilerinde PMS ve yaşam kalitesi düzeyini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel 

nitelikteki bu çalışma Selçuk Üniversitesi Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören 347 öğrenci ile yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) ve “WHOQOL-BRIEF (Kısa 

Form) ile toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza dahil 

olan katılımcıların yaş ortalaması 20.3±1.8, menarş yaş ortalaması 13.1±1.1 idi. Tamamına yakını bekar (%96.8), 

yarıdan fazlası yurtta kalmaktaydı (%57.3). Katılımcıların çoğunluğu (%96.5) çalışmıyor ve çekirdek ailede 

(%87.0) yaşıyordu. Büyük çoğunluğunun geliri giderine denkti (%72.3) ve sigara kullanmıyordu (%93.1). 

Egzersiz yapmayanların oranı %73.5, BKİ 18-24 kg/m2 arasında olanlar %69.7 idi. Çoğunun menstruasyon sıklığı 

21-35 gün arasındaydı (%82.1) ve 6-8 gün arasında (%58.8) sürüyordu. Katılımcıların %9.2’si jinekolojik 

rahatsızlık geçirmişti. Birinci sınıf öğrencilerinin %66.7’sinde, ikinci sınıfların %65.3’ünde, üçüncü sınıfların 

%78.6’sında, dördüncü sınıfların %85.2’sinde, tüm öğrencilerin %73.5’inde PMS vardı. Gruplar arasında PMS 

sıklığı bakımından anlamlı fark vardı ve ileri analiz sonucunda farkın dördüncü sınıflardan kaynaklandığı 

belirlendi. PMSÖ ile yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutlarından olan sosyal, fiziksel ve ruhsal alanlarda negatif 

yönlü bir ilişki varken çevresel alanla bir ilişki saptanamamıştır. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak öğrencilerin 

yarısından fazlasında PMS görüldü. Dördüncü sınıflar öğrencilerinin PMS şikayetleri diğerlerine göre daha sıktı. 

Geliri giderinden az olan ve jinekolojik rahatsızlık geçiren öğrencilerin PMSÖ puanı daha yüksekti. PMS 

öğrencilerin yaşam kalitesini sosyal, fiziksel ve ruhsal alanlarda olumsuz etkilemekteydi. Öğrenciler premenstrüel 

dönemdeki sorunlar hakkında bilgilendirmeli ve baş etme yöntemleri hakkında eğitilmelidir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTRUAL SYNDROME AND QUALITY OF 

LIFE IN MIDWIFERY STUDENTS 

 
Esin DEMİR1, Sema DERELİ YILMAZ1 

 
1Selcuk University 

Purpose: Premenstrual syndrome(PMS) adversely affects the success of the students in the courses, the continuity 

in the school, the quality of work, sociality, family relations and quality of life(QoL).The aim of this study was to 

evaluate the level of PMS and QoL in midwifery students. Materials and Methods:This cross-sectional study was 

carried out with 347 students studying at the Department of Midwifery of Selçuk University. The data of the study 

were collected with Personal Information Form, Premenstrual Syndrome Scale(PMSS) and WHOQOL-

BRIEF(Short Form). The data were evaluated in SPSS 20.0 package program. Results:The mean age of the 

participants included in our study was 20.3±1.8 and the mean age of menarche was 13.1±1.1.Almost all of them 

were single(96.8%), more than half were in dormitories(57.3%). The majority of participants(96.5%) did not work 

and lived in the nuclear family(87.0%). The income of the vast majority was equal to the expense(72.3%) and was 

not smoking(93.1%). The rate of those who did not exercise was 73.5% and the rate of BMI between 18-24kg/m2 

was 69.7%. The frequency of menstruation was usually between 21-35 days(82.1%) and continues between 6-8 

days(58.8%). 9.2% of the participants had gynecological disorder. 66.7% of the first year students, 65.3% of the 

second grade, 78.6% of the third grade, 85.2% of the fourth grade, 73.5% of all the students had PMS. There was 

a significant difference between the groups in terms of PMS frequency and it was determined that the difference 

was caused by the fourth grade. While there was a negative relationship between PMSS and social, physical and 

psychological areas which are sub-dimensions of QoL scale, there was no relationship with environmental area. 

Conclusion:As a result, PMS was seen in more than half of the students.Students should be informed about 

problems in the premenstrual period and should be trained on coping methods. 

KEYWORDS: PREMENSTRUAL SYNDROME, MIDWIFERY STUDENTS, QUALITY OF LIFE 
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S-40    MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI İLE 

ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Aysel ÖZDEMİR1, Pınar SERTBAŞ2 

 
1İnönü Üniversitesi, 2İnönü Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Menopoz dönemi kadınların daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu ve psikolojik iyi oluş açısından 

riskli olduğu dönemlerden biridir. Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan 

sosyal destek düzeyi arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel türde yapılmıştır. Yöntem: Bu 

araştırma Eylül 2018-Ocak 2019 tarihlerinde arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi’ye 

bağlı 10 Aile Sağlığı Merkezine (ASM) kayıtlı menopoz dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise 

Battalgazi’ye bağlı 10 ASM’den kura yöntemi ile seçilen 4 ASM’ye kayıtlı 300 kadın oluşturmuştur. Araştırmada 

örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı olup, araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile 

veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, 15-20 dakikada 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Psikolojik İyi Oluş ile Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. 

Psikolojik İyi Oluş ölçeğinden alınan puan arttıkça iyi oluş artmaktadır. Algılanan sosyal destek ölçeğinden alınan 

puan arttıkça sosyal destek artmaktadır. Veriler SPSS 17 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 54.945.67 olarak 

bulunmuştur. Kadınların % 77.7 ‘si evli, % 14’ü lise ve üzerinde öğrenim düzeyine sahip; %60.3’ünün gelir düzeyi 

orta; %84’ü çalışmıyor, % 56’sı 5 yıl ve üzeri menopoz öyküsüne sahiptir. Kadınların psikolojik iyi oluş puan 

ortalamaları 40.32 ± 10.20 olarak; algılanan sosyal destek düzeyleri ise 45.77 ± 14.89bulunmuştur. Kadınların 

psikolojik iyi oluş ile algılanan sosyal destek puan ortalamaları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulunmuştur (p < .000) Sonuç ve Öneriler: araştırmaya katılan kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan 

sosyal destek puan ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. Her açıdan riskli bir dönem olan menopozun her 

yönden sağlıklı geçirilebilmesi için eğitimlerin düzenlenmesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MENOPOZ, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, ALGILANAN SOSYAL DESTEK 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG OF WOMEN İN 

MENOPAUSE PERİOD AND PERCEİVED SOCİAL SUPPORT LEVEL 

 
Aysel ÖZDEMİR1, Pınar SERTBAŞ2 

 

1Inonu University, 2Inonu University 

Background and Design: Menopause is one of the periods in which women need more support and are risky for 

psychological well-being. This study was carried out descriptive relational type in order to measure the relationship 

between the psychological well-being of women in the menopausal period and the perceived social support level. 

Method: This study was conducted between September 2018 and January 2019. The population of the study 

consisted of the menopausal women enrolled in 10 Family Health Centers (ASMs) of Malatya Battalgazi. The 

sample consisted of 300 women enrolled in 4 ASMs randomly selected from 10 ASMs related to Battalgazi The 

sample selection method was not used in the study and data were collected with 300 women who were registered 

to ASMs and met the criteria for participation in the study. Psychological well-being and Perceived Social Support 

Scale were used for data collection. The data were evaluated by using descriptive statistics in SPSS 17 package 

program. Results: The mean age of the women was 54.94 ± 5.67. 77.7% of the women are married and 14% have 

high school and higher education level; 60.3% of the income level is medium; 84% of them do not work, 56% 

have menopause history of 5 years or more. Women's psychological well-being score averages 40.32 ± 10.20; 

perceived social support levels were 45.77 ± 14.89. A statistically significant correlation was found between 

psychological well-being and perceived social support score averages (p <.000). Conclusion and 

Recommendations: The psychological well-being and perceived social support scores of the participating women 

were found to be high. It is recommended that training should be organized in order to ensure that all aspects of 

menopause, which is a risky period in all respects, should be healthy. 

KEYWORDS: MENOPAUSE, PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG, PERCEİVED SOCİAL SUPPORT 
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S-41    MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE 

OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Aysel ÖZDEMİR1, Elif ÖZFİDAN2 

 
1İnönü Üniversitesi, 2İnönü Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Menopoz dönemi kadınların kansere yakalanma açısından riskli olduğu dönemlerden biridir. Bu 

dönemde kansere ilişkin olumsuz tutumlar tanı, tedavi ve prognozda kötü sonuçlara neden olabilir. Bu çalışma 

menopoz dönemindeki kadınların kansere ilişkin olumsuz tutumları ile olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki 

ilişkiyi ölçmek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel türde yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma Eylül 2018-Ocak 2019 

tarihlerinde arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya Yeşilyurt’a bağlı 10 Aile Sağlığı Merkezine 

(ASM) kayıtlı menopoz dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise Yeşilyurt’a bağlı 10 ASM’den kura 

yöntemi ile seçilen 4 ASM’ye kayıtlı 300 kadın oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine 

gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı olup, araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile veriler toplanmıştır. Veriler 

araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, 15-20 dakikada toplanmıştır. Verilerin 

toplanmasında Kansere İlişkin Tutumlar Ölçeği ve Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılmıştır. Kansere 

İlişkin Tutumlar Ölçeği’nde yer alan maddelerin medyanlarının 2.5’in üzerinde olması kansere ilişkin olumsuz 

tutumu göstermektedir. Olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden alınacak alınan yüksek puan, olumsuz 

düşüncelerin yüksekliğini göstermektedir. Veriler SPSS 17 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile 

korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 55.23 ± 5.82 

olup; % 83.3 ‘ü evli, % 53.1’i lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip; %55.2’sinin gelir düzeyi orta, %82.6’sı ise  

çalışmamaktadır. Kadınların % 62.5’inin ailesinde kanser öyküsü bulunmamaktadır. Kadınların kansere ilişkin 

tutumları puan ortalaması 3.08 ± .84 olarak bulunmuştur. Ölçek puan ortalamaları, araştırma grubundaki kadınların 

kansere ilişkin olumsuz tutum içinde olduklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınların olumsuz otomatik 

düşünceler ölçeği puan ortalaması 110.39 ± 48.17 olarak bulunmuştur. Kadınların kansere ilişkin olumsuz 

tutumları ile olumsuz otomatik düşünceler puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p < .000). 

Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan menopoz dönemindeki kadınların kansere ilişkin tutumları olumsuz 

yöndedir. Her yaş grubundan kadınlara kansere yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MENOPOZ, KADIN, KANSERE İLİŞKİN OLUMSUZ TUTUM, OLUMSUZ 

OTOMATİK DÜŞÜNCE. 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN WOMEN'S ATTİTUDES TOWARDS CANCER AND 

THEİR NEGATİVE AUTOMATİC THOUGHTS 

 
Aysel ÖZDEMİR1, Elif ÖZFİDAN2 

 

1Inonu University, 2Inonu University 

Background and Design: Menopause is one of the periods when women are at risk for cancer. In this period, 

negative attitudes related to cancer may cause bad results in diagnosis, treatment and prognosis. This study was 

carried out descriptive relational type in order to measure the relationship between the negative attitudes of women 

in the menopause period and negative automatic thoughts. Method: This study was conducted between September 

2018 and January 2019. The population of the study consisted of the menopausal women enrolled in 10 Family 

Health Centers (ASM) affiliated to Malatya Yeşilyurt. The sample consisted of 300 women enrolled in 4 ASMs 

selected from 10 ASMs using the exchange rate method. The sample selection method was not used in the study 

and data were collected with 300 women who were registered to ASMs and met the criteria for participation in the 

study. The Attitudes towards Cancer Scale and the Negative Automated Thoughts Scale were used to collect data. 

The data were evaluated by using descriptive statistics in SPSS 17 package program. Results: The mean age of 

women participating in the study was 55.23±5.82; 83.3% are married, 53.1% have high school or higher education 

level; 55.2% of the income level is moderate and 82.6% is not working. 62.5% of women do not have a family 

history of cancer. The mean score of women in cancer was 3.08 ± .84. Scale mean scores indicate that women in 

research group have negative attitudes towards cancer. The mean score of negative automatic thoughts was 110.39 

± 48.17. A positive relationship was found between negative attitudes of women towards cancer and the mean 

score of negative automatic thoughts (p <.000). Conclusions and Recommendations: It is recommended that 

women of all age groups should be trained and trained in cancer. 

KEYWORDS: NEGATIVE ATTITUDES TO MENOPOZ, WOMEN, CANCER, NEGATIVE AUTOMATIC 

THOUGHT. 
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S-42      DOĞUM SONU DÖNEMDE AKUT STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Dilan CÖMERT1, Fadime BAYRİ BİNGÖL1 

 
1Marmara Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Olumsuz doğum deneyimi olan kadınlar doğumu korku, çaresizlik ve dehşet anı olarak 

tanımlamaktadır. Olumsuz bir doğum deneyimi kadını, bebeğini ve ailesini olumsuz etkilemektedir. Doğum 

deneyiminin olumsuz algılandığı durumlarda, doğum sonrası dönemde akut stres belirtileri yüksek seviyede 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı doğum sonu dönemde akut stres düzeyini etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte bir araştırmadır. Haziran-Aralık 2018 tarihleri arasında bir 

kamu hastanesinde doğum yapan ve doğum sonu 1. Ayda kontrole gelen 200 primipar kadınla yapılmıştır. Veriler 

kişisel bilgi formu ve Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği (ASBÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına 

alınan kadınların yaş ortalamasının 24.69±4.67 olduğu ve % 65’inin çekirdek ailede yaşadığı belirlendi. Kadınların 

eğitim yılı ortalaması 8.52±4.19 yıldır. Araştırma kapsamına alınan kadınların ASBÖ toplam puan ortalaması 

6.74±5.05 olduğu belirlendi. Araştırma kapsamına alınan kadınlarda normal vajinal doğum oranı % 62, planlı C/S 

% 6 ve acil C/S % 32 olduğu belirlendi. Kadınların %44’ünün Akut Stres Belirti düzeyinin ortalamanın üstünde 

olduğu belirlendi. Bu çalışmada akut stres düzeyini etkileyen aile içi şiddet öyküsü (p=0.001) ve gebelikte sağlık 

sorunu yaşama (p=0.037) olduğu belirlendi. Sonuç ve öneriler: Bu çalışmada aile içi şiddet öyküsü ve gebelikte 

sağlık sorunu yaşayan kadınların akut stres düzeyinin diğer kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Doğum sonu dönemde, kadınlara en yakın sağlık çalışanı olarak ebeler, kadınların yalnızca fiziksel 

durumuna değil, ruh sağlığı belirtilerine yönelikte duyarlı olmalı ve özellikle risk grubunda olan kadınlar daha 

yakından takip edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DOĞUM SONU DÖNEM, DOĞUM 
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ACUTE STRESS LEVELS DURING THE POSTPARTUM AFFECTING FACTORS 

 
Dilan CÖMERT1, Fadime BAYRİ BİNGÖL1 

 
1Marmara Unıversıty  

Introduction and objective: A negative birth experience adversely affects the woman, her baby and her family. 

Acute stress symptoms are observed in postpartum period when the birth experience is perceived as negative. The 

aim of this study is to determine the factors affecting the level of acute stress in postpartum period. Method: It is 

a descriptive cross-sectional study. Between June and December 2018 in a public hospital in the first month of 

delivery and the control was made with 200 primipar women. The data were collected with personal information 

form and Acute Stress Symptom Severity Scale. Results: The mean age of the women included in the study was 

24.69±4.67 and 65% of them lived in the small family. The mean education year of women is 8.52±4.19 years. 

The mean total score of acute stress symptom severity of the women included in the study was 6.74±5.05. Among 

the women included in the study, the normal vaginal birth rate was 62%, the planned C/S was 6% and the 

emergency C/S was 32%. Acute Stress Symptom level of 44% of women was above mean. It was determined that 

acute stress level was affected by domestic violence history (p=0.001) and health problem during pregnancy 

(p=0.037). Conclusion and Suggestions: In this study, history of domestic violence and of women who have health 

problems during pregnancy acute stress of level was found to be significantly higher than other women. In 

postpartum period, midwives as the nearest health care worker to women, not only to physical state of women, be 

mindfulness to mental health symptoms and, in particular, women in the risk group should be followed more 

closely. 

KEYWORDS: KEY WORDS: BİRTH, POSTPARTUM PERİOD, POSTPARTUM ACUTE STRESS. 
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S-43    HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM HASTASI 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 
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1Biruni Üniversitesi 

Amaç: Araştırma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin yoğun bakım hastası hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Yöntem: Çalışmanın evrenini, İstanbul’daki bir vakıf üniversitenin 

hemşirelik bölümünde öğrenim gören (Şubat-Mayıs 2018) 51 son sınıf öğrencisi oluşturdu. Örneklem seçimine 

gidilmeksizin, çalışmaya katılmayı kabul eden ve formu eksiksiz dolduran 47 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Veri, 

öğrencilerin bireysel ve mesleki özellikler ile yoğun bakım istatistiksel değerlendirmesinde yüzdelik, frekans 

dağılımı, ortalama ve ki-kare test kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 22.53±1.87, %97.9’sının 

kadın, %68.1’inin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği belirlendi. Öğrencilerin %83’ü daha önce Yoğun Bakım 

(YB) ünitesinde uygulama yaptığını, %48.9’u YB ünitesinde yakınının tedavi gördüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin 

%17’si YB ünitelerinde hastaya bakımın yeterli, %70.2’si ise kısmen yeterli olduğunu belirtmiş, %95.7’si YB 

hastasının bakımında hemşirenin vazgeçilmez bir rolünün olduğunu, %97.9’u YB hastasının diğer hastalarla eşit 

haklara sahip olduğunu, tamamı YB hastasının psikolojik bakımının fiziksel bakımı kadar önemli olduğunu, 

%91.5’i YB hastasına her işlem öncesi/sonrası açıklama yapmak gerektiğini, %91.5’i YB hastasının ailesine 

durumu hakkında net bilgi verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Öğrenciler YB hastasında en çok beslenme (%93.6), 

boşaltım (%91.4), iletişim (%87.2) ve vücut bakımı (%85.1) gibi hemşirelik girişimlerine ihtiyaç duyduğunu 

belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçenlerin ve yoğun bakım hastasının bakımında hemşirenin 

vazgeçilmez bir rolü olduğunu düşünlerin gözlenen değeri beklenen değerden daha yüksekti, ancak aralarında 

istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Yoğun bakımda bir yakını tedavi görmeyenlerin ve yoğun bakımdaki hastanın 

ailesine her gün bilgi verilmesi gerektiğini düşünlerin gözlenen değeri beklenen değerden daha yüksekti, ancak 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç: Öğrenciler YB’da tedavisi devam eden hastalar için 

hemşirelik girişimlerinin vazgeçilmez bir yeri olduğunu, haklarının korunması gerektiğini düşünmektedir. 

Psikolojik bakım ve iletişimin de fiziksel ihtiyaçlar kadar önemli olduğunun farkındadır. Bu sonuçlar, araştırmaya 

katılan öğrencilerin YB’daki hastaya ilişkin olarak farkındalık ve bilgi düzeylerinin olumlu yönde olduğunu 

göstermektedir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin eğitimleri süresince YB konusunda farkındalıklarını arttıracak 

eğitim programlarının, ders içeriklerinin düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: YOĞUN BAKIM, HASTA, HEMŞİRE, ÖĞRENCİ 
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THE OPINIONS OF NURSING LAST CLASS STUDENTS ABOUT INTENSIVE CARE 

PATIENTS 

 
Azime KARAKOÇ KUMSAR1, Nilgün AVCI1, Selmin KÖSE1 

 
1Bırunı Unıversıty 

Objective: This research was carried out as a descriptive study in order to determine the opinions of the nursing 

senior students about the intensive care unit. Method: The study population consisted of 51senior students studying 

in the nursing department of a foundation university in Istanbul. 47students who accepted to participate in the 

study and filled in the form were included in the study. Results: It was determined that the mean age of the students 

was 22.53±1.87, 97.9% was female and 68.1% was chosen by nursing profession. 83% of the students stated that 

they had previously applied in Intensive Care Unit (ICU) and 48.9% of the students stated that they had been 

treated in ICU. 17% of the students stated that the care in the ICU patients was adequate, 70.2% was partially 

adequate, 95.7% of the patients had an indispensable role in the care of the ICU patient, 97.9% of them had the 

same rights as the other patients. psychological care was as important as physical care, 91.5% of patients had to 

be explained before / after each procedure and 91.5% of the patients had to be informed about their condition. It 

was found that the nurse had an indispensable role in the care of the nursing profession and the caregiver in the 

intensive care unit. The observed value of the thoughts was higher than the expected value. The values of the 

patients who were not treated in the intensive care unit and the family of the patients in the intensive care unit 

should be informed every day were higher than the expected value. Conclusion: The students think that nursing 

interventions are an indispensable place for patients who are undergoing treatment in ED, and that their rights 

should be protected. 

KEYWORDS: INTENSIVE CARE, PATIENT, NURSE, STUDENT 
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S-44    MEDYANIN GEBELİKTE BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ 
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Amaç: Bu araştırma medyanın gebelikte beslenme üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinin Kadın Hastalıkları ünitesi, Çocuk servisi, 

doğumhane ve polikliniklerinde bulunan (02.04.2018-02.06.2018 tarihleri arasında) gebeler oluşturmuştur. 

Örneklem seçilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden gebeler (n=185) araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı kurumdan izin alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu 

kullanılarak ve yüzyüze görüşülerek toplanmıştır. Anket formu gebelerin bazı tanıtıcı özelliklerini vemedyanın 

gebelikte beslenme üzerine etkisini incelemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Verilerin analizi bilgisayar 

ortamında frekans dağılımları ve Ki-kare testleri kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık değeri 

p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Gebelerin çoğunun medya araçlarını takip ettiği (%76.8), takip edenlerin 

%73.0’ünün televizyonu, %69.2’sinin interneti, %6.5’inin gazeteleri, %11.9’unun dergileri takip ettiği 

belirlenmiştir. Gebelerin %51.9’unun gebelik döneminde beslenme eğitimi aldığı, eğitim alanların %20.0’ının 

ebeden, %4.3’ünün diyetisyenden, %27.6’sının doktordan bu eğitimi aldıkları bulunmuştur. Gebelere, gebelik 

döneminde beslenme ile ilgili bilgi edindikleri medya aracı/araçları sorulduğunda gebelerin %57.3’ünün 

televizyon, %69.2’sinin internet, %3.8’inin gazete, %16.8’inin dergi, %24.9’unun kitap, %9.7’sinin hiçbiri olarak 

cevapladıkları belirlenmiştir. Gebelik döneminde beslenme alışkanlıklarında değişiklik durumu sorulduğunda 

gebelerin, %19.5’inin hamur işi kısıtlaması, %25.9’unun tuz kısıtlaması, %24.3’ünün karbonhidrat kısıtlaması, 

%15.7’sinin protein tüketiminde artma, %55.7’sinin vitamin tüketiminde artma yaşadığı, %7.6’sının kan şekerine 

göre diyet, %4.9’unun kiloya göre diyet uyguladığı, %29.7’sinin herhangi bir değişiklik yapmadığı belirlenmiştir. 

Medyadaki beslenme ile ilgili konuların, gebelerin %62.2’sinin bilgi düzeylerini arttırdığını, %35.1’inin beslenme 

alışkanlığını kısmen değiştirdiğini ve %52.4’ünün bu bilgilere kısmen güvendikleri bulunmuştur. Gebelerin eğitim 

durumu ve medyadan elde ettikleri bilgiye güvenme durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p=0.01; p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla medya araçları 

kullanımında yaygınlaşma ve çeşitlilik artmaktadır. Gebelerin, gebelikte beslenme durumlarıyla ilgili medyadan 

bilgi edindikleri anlaşılmıştır. Medya araçları doğru kullanıldığında, beslenme ve diğer sağlık eğitimlerinde geniş 

kitlelere kısa sürede ulaşılabilmesi yönünden avantajlıdır. Anahtar Kelimeler: Medya, beslenme, gebelik, ebelik. 

ANAHTAR KELİMELER: MEDYA, BESLENME, GEBELİK, EBELİK 
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THE EFFECT OF THE MEDİA ON NUTRİTİON İN PREGNANCY 

 
Dürdane ÇALIŞKAN1, Özden ÖZEN1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1 

 
1Gazıosmanpasa Unıversıty 

Objective:This study was conducted to determine the effect of media on nutrition during pregnancy.Method:The 

population of this descriptive study consists of pregnant women admitted to a university hospital from which 

permission obtained. Pregnant women(n=185) who accepted to participate in the study were included.Data was 

collected, using a questionnaire prepared by the researchers, by face-to-face interviews. The questionnaire 

consisted of some descriptive features of pregnant women and about the effect of media on nutrition during 

pregnancy.Data was analyzed by using frequency distributions and Chi-square tests.Statistical significance was 

accepted as p<0.05.Results:Most of the pregnants followed the media tools (76.8%),of which 73.0% followed 

TV,69.2% the internet,6.5% newspapers and 11.9% journals.It was found that 51.9% of the pregnants received 

nutritional education during pregnancy, of which 20.0% from a midwife,4.3% from a dietitian and 27.6% from a 

practitioner.When the pregnants were asked about which media tool/tools they usually used to get information 

about nutrition during pregnancy,57.3% of them responded as TV,69.2% internet,3.8% newspapers,16.8% 

magazines,24.9% books and 9.7% responded as none.They changed their dietary restrictions on pastry 19.5%, 

25.9% salt,24.3% carbohydrate, 15.7% increased protein consumption,55.7% increased vitamin,7.6% had diet 

according to their blood sugar level,4.9% according to their weight, and 29.7 % made no change.Nutritional issues 

on the media have been found to increase the level of knowledge of 62.2% of the pregnants, 35.1% of them changed 

their eating habits partially and 52.4% of them partial trusted such information.There was a statistically significant 

relation between the educational level of the pregnant and their reliance on the media (p=0.01;p<0.05).Conclusions 

and Recommendations:With the technological advance,the prevalence and diversity of media tools are 

increasing.The pregnants were understood that they obtained information about their nutritional status during 

pregnancy.If media tools are used correctly,it is advantageous to reach a wide audience in a short time about 

nutrition and other health education.Keywords:Media,nutrition,pregnancy,midwifery. 

KEYWORDS: MEDİA, NUTRİTİON, PREGNANCY, MİDWİFERY 
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S-45    NORMAL DOĞUM DENEYİMİNİN EMZİRME ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Gülennur SUAR1, Kader MERT2 

 
1Kocaeli Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü, 2İzmir Bakırçay Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Amerikan Pediatri 

Akademisi annelerin bebeklerini yaşamın ilk altı ayı boyunca sadece anne sütü ile emzirmesini, iki yaşına kadar 

ek gıdalarla birlikte emzirmeye devam etmesini önermektedir. Bu araştırmanın amacı kadınların normal doğumda 

yaşadıkları deneyimin emzirme üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı bir 

araştırmadır. Araştırmanın örneklemini bir devlet hastanesinde 03.04.2017-02.10.2017 tarihleri arasında normal 

doğum sonrası kadın doğum servisinde yatan araştırma kriterlerine uygun ve araştırmayı kabul eden kadınlar 

oluşturmaktadır(n=367). Bulgular: Katılımcılardan 3-4 çocuğu olan, emzirme döneminde destek alan ve 

memelerinin yeterince boşaldığını düşünen kadınlar daha başarılı emzirme tekniğine sahiptirler(p< .05). Orta 

düzeyde doğum korkusu yaşayan katılımcılar; yüksek ya da klinik düzeyde doğum korkusu yaşayan katılımcılara 

göre daha olumlu bir emzirme tutumuna sahiplerdir(p< .05). Orta ve klinik düzeyde doğum korkusu yaşayan 

kadınlar yüksek derecede doğum korkusu yaşayan kadınlara göre emzirme teknikleri daha başarılıdır(p< .05). 

Sonuç ve Öneriler: Normal doğum yapan kadınların yüksek derecede doğum korkusu yaşadıkları ve bunun da 

emzirmelerini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Kadınlara gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde doğum 

korkusu düzeylerini azaltıcı ve emzirmelerini destekleyici uygulamalar yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM DENEYİMİ, EMZİRME, DOĞUM KORKUSU, EMZİRME TUTUMU 
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THE IMPACT OF THE EXPERIENCE OF NORMAL DELIVERY ON BREASTFEEDING 

 
Gülennur SUAR1, Kader MERT2 

 
1Kocaeli Dilovası District Health Directorate, 2Izmir Bakırcay University  

Introduction and Objectives: The World Health Organization, The United Nations International Children's 

Emergency Fund and The American Academy of Pediatrics recommend that mothers should breastfeed their 

babies during the first six months of life with breastfeeding until they reach the age of two. The aim of this research 

is to examine the impact of women’s experience with normal delivery on breastfeeding. Methods: The study is of 

cross-sectional descriptive design. The study sample consisted of women (n=367) who matched the study criteria, 

were patients in the maternity ward of a state hospital during the period April 3, 2017 - October 2, 2017 after 

normal delivery and had consented to participate in the research. Results: The breastfeeding techniques of 

participants who had 3-4 children, received support during breastfeeding and believed that their breasts had been 

sufficiently emptied during the breastfeeding were more successful (P<.05). Participants who experienced a 

moderate fear of childbirth had a more positive attitude toward breastfeeding compared to those who had a high 

or clinical level of fear of childbirth (P<.05). The breastfeeding techniques of those with moderate and clinical-

level fear of childbirth were more successful that of women who had a high level of fear of childbirth (P<.05). 

Conclusion: It was found that women who had experienced normal delivery had a higher level of fear of childbirth 

and this had a negative impact on their breastfeeding. Pregnancy, childbirth and postpartum periods of women to 

reduce the fear of birth and breastfeeding practices to support is recommended. 

KEYWORDS: BIRTH EXPERIENCE, BREASTFEEDING, FEAR OF BIRTH, BREASTFEEDING 

ATTITUDE 
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S-46     MATERNAL SİGARA MARUZİYETİNİN YENİDOĞANDA ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLERE VE İŞİTME FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Bahar ÖZTOPRAK1, Ayşe KARAKOÇ1 

 
1Marmara Üniversitesi  

Giriş: Sigara tüketimi dünyada pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin sorunu olduğu gibi ülkemizde de 

önemli sağlık sorunlarından biridir. Gebelik öncesi, gebelik ve gebelik sonrasında sigara içimi anne sağlığının yanı 

sıra bebek sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tütün dumanındaki mutajenik ve karsinojenik maddelerden 

birçoğu aktif içicilerin kanında bulunur ve plasentadan fetal dolaşıma rahatlıkla geçerler. Amaç: Maternal sigara 

maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümleri ve yenidoğan işitme fonksiyonu üzerindeki etkisini araştırmak 

amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. 01.06.2018-01.12.2018 Tarihler arasında 150 anne 

ve miadında yenidoğan çalışma kapsamında incelenmiştir. Doğum sonu sosyo-demografik veriler, antropometrik 

ölçümler ve işitme tarama testi sonuçları maternal sigara maruziyetine göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir Bulgular: Maternal sigara maruziyeti olmayan bebeklerinin 

doğum ağırlığı ortalaması 3571,62 ± 399,19 gr, boy ortalaması 50.86 ± 1.54 cm, baş çevresi ortalaması 35.20 ± 

1.01cm dir. Maternal sigara maruziyeti olan bebeklerin doğum ağırlığı ortalaması 3164,76 ± 375,72 gr, boy 

ortalaması 49.25 ± 1.92 cm, baş çevresi ortalaması 34.31 ± 1.35 cm’dir. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur(p<0.001). Bebeklere yapılan işitme taramasında %90,7 bebek birinci basamak test 

değerlendirmesinden geçmiş olup %9,3’ü kalmıştır. İşitme testinden kalan bebeklerin annelerinin %71,4’ü 

gebelikte sigara kullanmış, %28,6’sı sigara kullanmamıştır. Sonuç: Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan 

antropometrik ölçümlerinde olumsuz etkisi saptanmıştır. Maternal sigara maruziyeti ve yenidoğan işitme tarama 

testi arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunamamıştır. Öneriler: Kadınların gebelikte sigaranın anne bebek sağlığı 

üzerine etkisi ile ilgili bilgilerinin yetersiz olması gebelikte de bu alışkanlıklarının sürdürme nedeni olabilir. Sağlık 

profesyonellerinin sigaranın zararları üzerine kadınlara prekonsepsiyonel dönemde danışmanlık vermeleri anne ve 

çocuk sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, SİGARA, İŞİTME TARAMASI, GEBELİK. 
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THE EFFECT OF MATERNAL SMOKING EXPOSURE ON ANTROPOMETRIC 

MEASUREMENTS AND HEARING FUNCTION IN NEWBORN 

 
Bahar ÖZTOPRAK1, Ayşe KARAKOÇ1 

 
1Marmara University  

Introduction: Cigarette smoking before pregnancy, pregnancy and pregnancy also affects the health of the mother 

as well as the health of the baby. Objective: The aim of this study was to investigate the effects of maternal smoking 

exposure on neonatal anthropometric measurements and neonatal hearing function. Method: A descriptive study. 

Between the dates of 01.06.2018-01.12.2018, 150 mothers and term neonates were examined within the scope of 

the study. Postpartum socio-demographic data, anthropometric measurements and hearing screening test results 

were evaluated according to maternal cigarette exposure. Statistical significance was accepted as p <0.05. Results: 

The mean birth weight of the babies without maternal smoking exposure was 3571.62 ± 399.19 g, mean height 

was 50.86 ± 1.54 cm and head circumference was 35.20 ± 1.01 cm. The mean birth weight of the babies with 

maternal cigarette exposure was 3164.76 ± 375.72 g, the mean height was 49.25 ± 1.92 cm, and the head 

circumference was 34.31 ± 1.35 cm. The difference between the groups was statistically significant (p <0.001). 

90.7% of the infants who passed the first-line test were included in the hearing screening for babies and 9.3% 

remained. 71.4% of the mothers of the babies who were left out of the hearing test smoked during pregnancy and 

28.6% were non-smokers. Conclusion: Maternal smoking exposure has a negative effect on neonatal 

anthropometric measurements. No significant relationship was found between maternal cigarette exposure and 

neonatal hearing screening test. Recommendations: The insufficient knowledge of the effect of smoking on the 

maternal health of women during pregnancy may be the reason for the continuation of these habits in pregnancy. 

Health professionals should provide counseling to women in preconceptional period on the damages of smoking 

will contribute to the protection of mother and child health. 

KEYWORDS: NEWBORN, SMOKE, HEARİNG SCREENİNG, PREGNANCY. 
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S-47    EŞ DESTEĞİ DOĞUM TRAVMASI ALGISINI ETKİLER Mİ? 

 
Melek IŞIK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi 

GİRİŞ VE AMAÇ Bu araştırma, doğum sonu altıncı ayda kadınların doğuma ilişkin travma algıları ile eş desteği 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM Araştırma, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’nde Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan tanımlayıcı bir 

çalışmadır. Veri toplama aşaması halen devam eden çalışmada çalışma kriterlerine uyan 100 kadına ulaşılmıştır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen tanılama formu, City 

Doğum Travması Ölçeği ve Doğum sonu Eş Desteği Ölçeği kullanılmıştır. Travma ölçeği bir tanı koyma özelliği 

taşımayıp genel belirtileri tespit amacıyla kullanılmaktadır. BULGULAR Araştırma kapsamına alınan kadınların 

yaş ortalaması 28,2 ±5,6 olup %68’i lise ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %6’sında doğum eylemi 

negatif biliş ve duygu durumuna neden olmuştur. City Doğum Travması Ölçeği puan ortalaması 11,27±0,1 (0-60 

puan arası) ve Eş desteği Ölçeği puan ortalaması (16-80 puan arası) 54,87±5,3 olarak hesaplanmıştır. Doğum 

Travması ile Eş desteği arasında negatif yönlü 0,66 oranında bir ilişki vardır. SONUÇ VE ÖNERİLER Doğum ve 

doğumda yapılan girişimlerin kadına olumsuz duygular yaşatması durumunda güçlü bir eş desteği verilerek etkin 

bir başetme stratejisi geliştirilebilir. Bu farkındalık için ebelerin değişim ajanı rolü üstlenmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DOĞUM TRAVMASI ÖLÇEĞİ, EŞ DESTEĞİ ÖLÇEĞİ 
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PEER SUPPORT AFFECTS BİRTH TRAUMA PERCEPTİON 

 
Melek IŞIK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara University, 2Marmara University  

İNTRODUCTİON AND AİM: This research, postpartum sixth month with peer support for birth trauma women 

perceptions was conducted in order to determine the relationship between. METHOD: Research, at Esenler 

Maternity and Pediatric Hospital in July 2018-July 2019 is a descriptive study scheduled for dates between. The 

data collection phase in the currently progress, 100 women who meet the working criteria have been reached. In 

the collection of the data in accordance with the information in the literature by researchers developed a diagnostic 

form, city birth trauma scale, peer support scale. The trauma scale isn’t have a diagnostic feature and is used to 

detect general symptoms. RESULT: The average age at the women included in the survey was 28,2±5,6 and %68 

had high school or higher education level. In %6 of the participants, birth action caused negative cognition and 

emotional state. The city birth trauma scale score average was 11,27±0,1(0-60 points) and the peer support scale 

score average was 54,87±3,3(16-80 points). Birth trauma with the peer support is the relationship between negative 

way 0,66 percent. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: An effective coping strategy can be developed 

by providing a strong peer support if the attempts at birth and birth give negative feelings to the woman. This 

awareness needs to undertake the role of a midwife forchange agent. 

KEYWORDS: BİRTH,BİRTH TRAUMA SCALE,PEER SUPPORT SCALE 
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S-48     ANNELERİN ULUSAL YENİ DOĞAN TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

 
Şenay TOPUZ1, Asena TAŞGIT2, Elif ÇİLESİZ1, Rüveyda GÖKÇE1, Derya Aycan ÜLGER1 

 
1Ankara Üniversitesi, 2Sbü. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Giriş ve Amaç Yeni doğan tarama testleri doğumdan sonra yapılan ve yeni doğanın ölümüne kadar gidebilen 

birçok konjenital hastalığın erken dönemde tespit edilmesini sağlayan testlerdir. Bu tarama testleri sayesinde yeni 

doğan mortalite ve morbidite oranları azalmaktadır. Kişilerin bu tarama testleri hakkında bilgi sahibi olması, daha 

fazla yeni doğanın bu testlerden faydalanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma da annelerin yeni doğan tarama 

testlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem Araştırma, tanımlayıcı tipte ve kesitsel 

olarak yapılmıştır. Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın 

Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni doğan kliniklerine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

112 anne ile yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatüre göre 

hazırlanmış 43 soruluk bir anketle toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın yapılabilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nden yazılı izin ve Etik kurul (Etik Kurul Karar No:51/2018) izni alınıştır. Bulgular Annelerin 

sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde %42,9’unun 26-35 yaş arasında olduğu, %30,4’ünün ortaokul 

mezunu olduğu ve %74,3’ünün de çalışmadığı belirlenmiştir. Annelerin yeni doğan tarama testlerini bilme 

durumları incelendiğinde %73,2’sinin yeni doğan tarama testlerini bildiği, yapılış amaçları hakkındaki bilgi sahibi 

olma ve testleri faydalı bulma durumlarının dağılımı incelendiğinde ise, annelerin %63,4’ünün topuk kanı 

taramasının ne amaçla yapıldığını bilmediği ama annelerin tamamına yakınının yapılan tüm tarama testlerini 

faydalı buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca annelerin çalışma durumlarına göre yeni doğan tarama testleri hakkında 

bilgi sahibi olma durumları incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak; annelerin yeni doğan tarama testlerini bilme oranlarının yüksek olduğu ancak 

yapılış amaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edildiğinden, anneleri ve tüm toplumu içine alan 

eğitimlerin planlanması, basın yayın aracılığı ile farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİ DOĞAN TARAMASI, DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, ANNE, 

BİLGİ DÜZEYİ. 
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OPINIONS OF MOTHERS ON NATIONAL NEWBORN SCREENING TESTS 

 
Şenay TOPUZ1, Asena TAŞGIT2, Elif ÇİLESİZ1, Rüveyda GÖKÇE1, Derya Aycan ÜLGER1 

 
1Ankara University, 2Smu. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Women Health Educatıon And Research Hospıtal 

Introduction and Purpose Newborn screening tests are tests that have been performed after birth and which allow 

for the early detection of many congenital diseases that can lead to the death of the newborn. To be informed about 

these screening tests of people, more newborns are to benefit from these tests. This study was carried out to 

determine the opinions of mothers about newborn screening tests. Method The research was carried out in a 

descriptive and cross-sectional form. Data were collected face-to-face with 112 mothers who admitted to the 

newborn clinics of Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital and accepted to 

participate in the study between December 2018 and January 2019. The data of the study were collected by a 43 

item questionnaire prepared by the researchers according to the literature. In order to carry out the research, written 

permission from the Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital and the Ethics 

Committee (Ethics Committee Decision No: 51/2018) were obtained. Results When the socio-demographic 

characteristics of the mothers were examined, it was found that 42.9% were between 26-35 years of age, 30.4% of 

them were middle school graduates and 74.3% of them did not work. It was found that 73.2% of mothers knew 

newborn screening tests, but 63.4% did not know the purpose of construction, but nearly all mothers found all the 

screening tests useful. In addition, it was determined that there was a statistically significant difference between 

the mothers' study status and their knowledge about the newborn screening tests. Conclusion and Suggestions As 

a result; It was determined that mothers had a high rate of knowing the newborn screening tests but did not have 

enough information about their purpose. For this reason, it can be suggested to organize mothers and all the society-

based trainings 

KEYWORDS: NEWBORN SCREENİNG, KNOWLEDGE LEVEL, MOTHER, CONGENİTAL 

METABOLİC DİSEASES 
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S-49     EBELİK ÖĞRENCİLERİNE GÖRE DOĞUMDA MAHREMİYET HAKKI 

 
Sevdenur DEMİRCAN1, Yasemin BAŞKAYA1, Kevser ÖZDEMİR1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

Giriş-Amaç: Doğum kadının kişisel kontrolünün azaldığı, mahremiyetini koruyamama endişesi yaşadığı, daha çok 

ilgiye gereksinim duyduğu özel bir durumdur. Doğum hizmetlerinde, gizliliği yok sayma riski olan bazı özel 

müdahaleler ve muayeneler mevcuttur. Kadının doğum gibi bir süreçte mahremiyetinin korunması ve sürdürülmesi 

ebelik hizmetlerinde kalitenin en önemli parçasından biridir. Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin doğumda 

mahremiyet ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan 

araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. ve son sınıfta olan (en az bir kez 

doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 ebelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip, 

çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 101 öğrenci (evrenin %78,2’si) araştırma grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen 18 soruluk anket 

formu kullanılmıştır. Veri toplamasına başlanmadan önce fakülteden yazılı izin alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde istatistik programı kullanılmış, istatistiksel olarak anlamlılık değeri p<0,05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,56±1,41(min-max=20-28)’dir. Öğrencilerin %48,5’i 

bu mesleği sevdiği için seçmiş olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %42,6’sı mahremiyeti en doğal hak olarak 

tanımlamış, %63,4’ü ise hasta hakları yönetmeliğini bildiğini ama okumadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 

çoğunluğu (%72,3) mahremiyetin korunması ile ilgili olan yasaları yeterli bulmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 

%44,6’sı mahremiyet ihlali yaşayan kadının “utanma” duygusu yaşayacağını ve %92,1!i mahremiyet ihlalinin 

doğum sürecini uzatacağını belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını (%96) doğumhanelerde fiziksel şartların 

mahremiyeti korumak için yeterli olmadığını, bunun nedeninin ise çalışanların mahremiyete dikkat etmemesi 

(%47,5) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencilere gözlemlerine dayanarak mahremiyete en çok ne zaman dikkat 

edilmediği sorulduğunda, yarısından fazlası (%54,5) doğum esnasında daha çok dikkat edilmediğini belirtmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Geleceğin sağlık profesyoneli olan öğrencilerin mahremiyet konusunda bilgilerinin yetersiz 

olduğu ancak gözlemleri ile mevcut şartlardaki eksiklikleri farkedebildikleri görülmektedir. Mahremiyet, hem 

sağlık çalışanları hem de kadın için doğum eyleminin ilerleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda fiziksel 

şartların düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarına mahremiyet konusunda eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MAHREMİYET, DOĞUM, EBELİK 
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RIGHT OF PRIVACY IN BIRTH ACCORDING TO MIDWIFERY STUDENTS 

 
Sevdenur DEMİRCAN1, Yasemin BAŞKAYA1, Kevser ÖZDEMİR1 

 
1Sakarya University 

Introduction-Aim:This study was conducted to determine the opinions of midwifery students about confidentiality 

at birth. Method:The universe of the descriptive-cross-sectional study was Sakarya University Faculty of Health 

Sciences 129 midwifery students in 3rd and 4th year (at least once a maternity internship).The study group 

consisted of 101 students(78.2% of the universe) who could be reached without selecting the sample. In the study, 

18 questionnaire forms used as data collection form developed by the researchers with the support of the literature. 

Written permission was received from the faculty before the data collection started.Statistical significance was 

accepted as p <0.05. Results:Average age of students participating in the study 21.56±1.41(min-max=20-28). 

48.5% of the students stated that they chose this profession because they like. 42.6% of the students defined privacy 

as the most natural right, 63.4% stated that they knew about the patient rights regulation but did not read. The 

majority(72.3%) of the students stated that they did not find the laws concerning privacy protection adequate. 

44.6% of the students think that the woman who experiences violations of privacy will feel shame and 92.1% 

stated that privacy violation would prolong the birth process.Almost all of the students(96%) believe that physical 

conditions in contraception are not enough to protect privacy,the reason for this is that employees should not pay 

attention to privacy (47.5%). Also when students are asked why they are not paying the most attention to privacy, 

more than half (54.5%) stated that there were no more attention during delivery. Conclusion:It is seen that students' 

knowledge about privacy is insufficient, but their observations and deficiencies in current conditions can be 

noticed.Privacy is very important in terms of the advancement of labor for both health workers and women.It is 

recommended that physical conditions should be regulated and health workers should be educated about 

confidentiality. 
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S-50     EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ ÖRGÜTLENME TUTUMUNUN 

BELİRLENMESİ 

 
Seda CANGÖL SÖGÜT1, Saadet BULUT1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Çalışma ebelik öğrencilerinin mesleki örgütlenme tutumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bu çalışma, Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ikinci, üçüncü 

ve dördüncü sınıf 173 ebelik öğrencisi ile yapıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek 

oluşturulan veri toplama formu kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare kullanılarak analiz 

edildi. Bulgular: Öğrencilerin % 53’ü (n=113) 21-24, % 47’si (n=60) 17-20 yaş aralığında, %33.5’i (n=58) 4.sınıf, 

%39.9’u (n=69) 3. sınıf, %26.6’sı (46) 2. sınıf , %50.3’ü (n=87) ebeliği ilk beşte tercih ettiği, %87.3’ü (151) 

bölümden memnun olduğu, %70.5’i (n=22) bölümü bırakmayı düşünmediği, %83.8’i (n=145) mesleki anlamda 

geleceğe bakış açısı olumlu olduğu,%61.8 (n=106) mezuniyet sonrası mesleğini yapmak istediği, % 63’ü (n=109) 

bakım ve uygulamalarda yetersiz olduğunu düşündüğü, %84.4’ünün (n=146) derneğe üye olmadıkları, % 51.4 

(n=89) sertifika programına katılmadığı, %87.3’ü (n=151) performansının iş doyumunu etkilediği belirtilmiştir. 

Öğrencilerin tamamına yakınının profesyonel statü kazanımının önemli olduğunu, profesyonelleşmenin mesleki 

örgütlenmeyi artırdığını ve mesleki örgütlenme gereğine inandığı, %72.3’ü (n=125) mesleki kongrelere ara sıra 

katıldığı, %56.6’sı (n=98) kurumlarda ekip ruhunun teşvik edildiğini düşündüğü, tamamına yakınının yöneticinin 

tutumunun motivasyonunu etkilediğini, ebelik mesleğinin yeterli olmadığını, güçlüklerle başa çıkmada 

örgütlenmenin önemli olduğunu, örgütlenme hakkında düşüncesi olumlu olduğunu ve uygun klinikte çalışmanın 

doyumu etkilediğini bildirmiştir. % 59.5’inin (n=103) mesleki yayınları takip ettiği, %64.7 (n=112) sağlık 

örgütlerini bildiği, %77.5’i (n=134) işbirliği ile çalışmaktan memnun olduğunu ifade etti. 2. sınıf öğrencilerinin 

ebeliği ilk beşte daha çok tercih ettikleri, bölüm memnuniyeti arttıkça klinisyenliği seçme oranı artmaktadır 

(p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin ebelik mesleğini ülkemizde yeterli görmedikleri, bakım ve uygulamada 

yetersiz kaldıkları, çoğunun dernek üyeliğine katılmadıkları, yarıya yakınının sertifika programlarına katıldıkları, 

mesleki örgütlenmeye gerek duydukları, örgütlenmenin gerekliliğine inandıkları belirlenmiştir. Öncelikle klinik 

ebelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve örgütlenme oranlarını arttıran faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu 

faaliyetlere öğrenci ebelerin dahil edilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİLERİ, MESLEKİ ÖRGÜTLENME, TUTUM 
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DETERMİNATİON OF PROFESSİONAL ORGANİZATİON ATTİTUDE İN MİDWİFERY 

STUDENTS 

 
Seda CANGÖL SÖGÜT1, Saadet BULUT1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart Unıversıty  

Introduction and purpose: The aim of the study was to determine the professional organization attitude of 

midwifery students. Method: This descriptive study was conducted between December 2018 and February 2019 

with 173 midwifery students in a second, third and fourth class of a university. The data were collected by using 

the data collection form which was prepared by the researchers by reviewing the literature. Data were analyzed 

using descriptive statistics and chi-square. Bulgular: 53% (n = 113) of the students were between 21-24, 47% (n = 

60) from 17 to 20 years of age, 33.5% (n = 58) of the 4th grade, 39.9% (n = 69). 3. grade, 26.6% (46) 2nd grade, 

50.3% (n = 87) midwifery preferred in the first five, 87.3% (151) satisfied the section, 70.5% (n = 22) and 83.8% 

(n = 145) of the students thought that they did not intend to leave the department, 83.8% (n = 145) were positive 

in the future, 61.8% (n = 106) wanted to do their job after graduation, 63% (n = 109) thought they were inadequate 

in care and practice. 84.4% (n = 146) were not a member of the association, 51.4% (n = 89) did not participate in 

the certificate program and 87.3% (n = 151) performance was stated to affect job satisfaction. The fact that almost 

all of the students gain professional status is important, professionalism increases professional organization and 

believes in the need for professional organization. The fact that almost all of the students gain professional status 

is important, professionalism increases professional organization and believes in the need for professional 

organization, 72.3% (n = 125) participated in vocational congresses occasionally, 56.6% (n = 98) believed that 

team spirit was encouraged in institutions; his opinion on organization was positive and he reported that the study 

in the appropriate clinic affected satisfaction. 59.5% (n = 103) followed the professional publications, 64.7% (n = 

112) that they know health organizations, 77.5% (n = 134) said they were pleased to work with the cooperation. 

The second grade students preferred their midwifery more than the first five, and the rate of choosing clinicians 

increased as the satisfaction of the department increased (p <0.05). Conclusion and Recommendations: It was 

determined that the students did not see the midwifery profession enough in our country, they were inadequate in 

care and practice, most of them did not participate in the association membership, nearly half of them attended 

certificate programs, they needed professional organization and they believed in the necessity of organization. 

First of all, it is recommended to raise awareness of the clinical midwives and to carry out activities that increase 

the rate of organization and to include student midwives in these activities. Key Words: Midwifery students, 

Professional organization, Attitude. 
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S-51    DOĞUMLARDAN SONRA İLK 24 SAATTE BEBEK VE LOĞUSA BAKIMINDA 

KÜLTÜREL UYGULAMALAR 

 
Sıdıka Özlem CENGİZHAN1, Behice ERCİ1 

 
1İnönü Üniversitesi  

Bu çalışma doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımındaki kültürel uygulamaları araştırmak, anne 

ve çocuk sağlığının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 1 Nisan 2013- 30 Mayıs 2014 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini Şanlıurfa / Viransehir Devlet Hastanesinde doğum 

yapmış kadınlar oluşturmaktadır. Veriler Kadın-Doğum Servisinde doğum sonu takip edilmekte olan loğusalardan, 

araştırmacı tarafından haftanın her günün yüzyüze görüşülerek toplanmıştır. Örneklem grubu ise % 95 güven 

aralığı ve 0.05 yanılgı düzeyi kriterlerine göre güç analizi ile belirlenen 220 kadın oluşturmuştur. Veri kaybı 

olacağı düşüncesiyle 250 kadına anket formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların %50.8’inin 

gebelik ve bebek bakımına ait bilgiyi sağlık personellerinden aldıkları, %80.3’ü doğum sonu hijyene önem 

verdiklerini ifade etmişlerdir. Kadınların %93.6’sının ise doğum sonu kültürel uygulamalar yaptıklarını 

belirtmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda kadınların bebek ve loğusa bakımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiği 

ve bunun da yaşam sürecini olumlu yönde etkileyeceği önerilmiştir 
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THE BABY WHO İS IN THE FIRST 24 HOURS AFTER BIRTH AND CULTURAL 

PRACTICES IN MATERNITY CARE 

 
Sıdıka Özlem CENGİZHAN1, Behice ERCİ1 

 
1Inonu Unıversıty  

This study the first 24 hours after birth, baby and maternity care research in cultural practices,it was made in order 

to contribute to the development of maternal and child health.The research was carried out between 1 April 2013 

and 30 May 2014. Universe of research is women who have given birth at Şanlıurfa / Viranşehir public 

hospital.The data is in Obstetrics and Gynecology Department of postpartum maternity, which are monitored by 

the investigator, were collected face to face every day of the week. Sample group are in the 95% of confidence 

interval and 0.05 error level according to the criteria which are determined by power analysis consisted of 220 

women. The idea that would be able to loss of data, the survey has been applied to 250 women. The research, 

which covered 50.8% of women belonging to the pregnancy and baby care information that was received from 

health care providers, 80.3% of women were postpartum stated that given the importance of hygiene. 93.6% of 

postpartum women have indicated that they did cultural practices. According to these results, baby and maternity 

care for women need to informed about the process and its positive will be impact on the lives that have been 

proposed 
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S-52    FETAL MAKROZOMİ TAHMİNİNDE FUNDUS-PUBİS ÖLÇÜMÜ VE ANNENİN 

BEBEĞİ İRİ HİSSETMESİ BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? 

 
Resmiye ÖZDİLEK1, Büşra KAYNAR2 

 
1Kocaeli Üniversitesi, 2Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Giriş-amaç: Intra uterin fetal ağırlığın bilinmesinin doğum yönetiminde önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada, 

Ebeler tarafından kolay uygulanabilir klinik metodun doğruluk oranı ve bu oranı etkileyen faktörlerin prospektif 

olarak araştırılması amaçlandı. Gereç-yöntem: Prospektif olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, evreni bir eğitim 

araştırma hastanesi doğumhane ünitesine 1 Ocak - 30 Mart 2019 tarihleri arasında başvuran 36. ve 42. haftalık 

gebeler oluşturdu. Araştırmaya katılmaya gönüllü ve dahil edilme kriterlerini karşılayan gebeler örneklemi 

oluşturdu. Tüm gebelerde supin pozisyonda uterus fundusu palpe edilerek simfiz pubis ile fundus arası mezura ile 

ölçüldü. Tüm gebelerden bebeklerinin ağırlıklarını tahmin etmesi istendi. Çalışma öncesi etik kurul onayı ve yazılı 

kurum izni alındı. Elde edilen veriler SPSS® 20 paket programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız 

gruplarda t testi, korelasyon analizleri ile değerlendirildi. Bulgular:Tüm bebeklerin gerçek ağırlıkları 1150-4500 

gram arasındaydı. Tahmin edilen fetal ağırlıkları 2000-5000 gram ve fundus-pubis ölçümleri 21-43 cm. 

arasındaydı. Fundus pubis ölçümü ile tahmin edilen fetal ağırlıklar gerçek doğum ağırlıkları ile karşılaştırıldığında 

+865 ve -930 gr. arasında değişen değerler belirlendi. Annenin bebeğinin ağırlığı için bildirdiği tahmin ile gerçek 

doğum ağırlıkları karşılaştırıldığında +2020 ve -1645 gr. arasında değişen değerler saptandı. Gebelerin fundus-

pubis ölçümü ile % 54.6’sında (n:142) gerçek doğum ağırlığından fazla tahmin edilirken, % 43.8’inde (n:114) 

fetüsün ağırlığı gerçek ağırlığına göre düşük tahmin edildi. 4 gebede ise gerçek doğum ağırlığı tam olarak tahmin 

edildi. Gebelerin bebeklerinin ağırlık tahmini ile gerçek doğum ağırlığı karşılaştırıldığında % 48.4’ü (n:126) fazla 

tahminde bulunduğu , % 48.4’ünün (n:126) düşük tahminde bulunduğu, 8 gebenin ise gerçek doğum ağırlığı tam 

olarak tahmin ettiği belirlendi. ±375 gr. farkla fundus-pubis ölçümünün fetal ağırlığı doğru tahmin oranını % 

85.76; annenin bebeğinin ağırlığını tahmin doğru tahmin oranını ise %85.38 olarak belirlendi. Sonuç ve öneriler 

Bu araştırmada her iki yöntemin de doğruluk oranları yüksek bulunmuştur. Ebeler tarafından kolay uygulanabilir 

bu metodların fetal makrozomi tayininde yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
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DOES FUNDUS-PUBIS MEASUREMENT AND THEIR MOTHER FEEDBACK OF FETAL 

MACROZOMY ESTIMATE BE A MARKER? 

 
Resmiye ÖZDİLEK1, Büşra KAYNAR2 

 
1Kocaeli University, 2Darica Farabi Training And Research Hospital 

Intrauterine fetal weight is known to have an important role in the management of birth. The aim of this study was 

to investigate the accuracy rate and the factors affecting this rate by the midwives. METHODS: This prospective 

study consisted of pregnant women 36 and 42 weeks of gestation who were admitted to the delivery unit unit of 

an education research hospital between January 1 - March 30, 2019. A sample of pregnant women who volunteered 

to participate in the study and met the inclusion criteria. Uterine fundus was palpated in supine position and 

measured with symphysis pubis and fundus intestinal tape. All pregnant women were asked to estimate their baby's 

weight. Before the study, ethics committee approval and written permission were obtained. Data obtained by using 

SPSS® 20 package program; descriptive statistics and independent samples t-test were evaluated by correlation 

analysis. Results: The actual weight of all infants ranged from 1150 to 4500 grams. Estimated fetal weights of 

2000-5000 grams and fundus-pubis measurements of 21-43 cm. He ranged. The estimated fetal weights with 

fundus pubis measurements were between +865 and -930 gr. values were determined. When the birth weight of 

the mother is compared with the estimate of the weight of her baby, +2020 and -1645 gr. values were determined. 

While 54.6% (n: 142) of pregnant women with fundus-pubis measurement was estimated more than the actual 

birth weight, 43.8% (n: 114) of the fetus was estimated to be less than the actual weight of the fetus. The actual 

birth weight was estimated in 4 pregnant women. Pregnant women were more likely to predict 48.4% (n: 126), 

48.4% (n: 126), and 8 pregnant women predicted true birth weight. ± 375 g. the difference in fetal weight of the 

fundus-pubis measurement was 85.76%; The predicted rate of the mother's baby is 

KEYWORDS: FETAL WEIGHT, FUNDUS-PUBISM MEASUREMENT, WEIGHT ESTIMATION 
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S-53    MENOPOZ DÖNEMİNDE OLAN KADINLARIN EVLİLİK UYUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 
Şükran ERTEKİN PINAR1, Şenay POLAT1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Menopoz dönemi, yaşamı tehdit edici, yaşam kalitesini bozucu ve evlilik ilişkisini etkileyen 

patolojik olaylarla birlikte seyrettiği için sağlık profesyonelleri tarafından ele alınması gereken bir dönemdir. 

Araştırma menopoz döneminde olan kadınların evlilik uyumlarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: 

Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu Bölgesindeki bir aile sağlığı merkezine başvuran, en 

az bir yıldır menopoza girmiş ve evli olan kadınlar oluşturmuştur (n=204). Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Evlilikte 

Uyum Ölçeği (EUÖ) ile toplanmıştır. Evlilikte Uyum Ölçeği’nin kesme puanı 43.5’dir ve ölçekten alınan puanlar 

uyumsuzluktan uyumluluğa doğru artmaktadır. Veriler sayı ve yüzdelik dağılım, bağımsız örneklemde t testi ve 

varyans analizi ile değerlendirilmiştir. p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 

56.23±7.79’dür. Katılımcıların %60.3’ü okuryazar, %96.1’i herhangi bir işte çalışmamaktadır. Evlilikte Uyum 

Ölçeği puan ortalaması 36.16±7.38’dir. Katılımcıların %38.7’sinin nadiren mutsuz, %28.6’sının ise mutlu olduğu 

saptanmıştır. Kadınların yaşına ve eşi ile olan iletişimine göre evlilik uyum ölçeğinin anlaşma derecesi alt boyutu 

ve toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Ölçeğin kesme puanı 

43.5 olarak değerlendirildiğinde menopoz döneminde olan evli kadınların evlilik uyumları düşüktür. Özellikle 

kadının yaşı ve eşi ile olan iletişimi evlilik uyumunu etkilemektedir. 51-60 yaş arasında olan, eşi ile iletişimini orta 

düzeyde değerlendiren kadınların evlilik uyumları daha olumsuzdur. Menopoz dönemindeki kadınların yaş 

dönemlerine göre sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilerek destekleyici danışmanlık almaya 

gereksinimleri bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: MENOPOZ DÖNEMİ, EVLİLİK, UYUM 
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INVESTIGATION OF WOMEN'S MARITAL ADJUSTMENTS IN THE MENOPAUSE 

PERIOD 

 
Şükran ERTEKİN PINAR1, Şenay POLAT1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Menopause is a period that needs to be addressed by health professionals because it is 

life-threatening, it disrupts the quality of life and progresses with the pathological events affecting the marital 

relationship. This research was conducted to investigate the marital adjustments of women in the menopause 

period. Methods: The sample of this descriptive study consisted of women who were admitted to a family health 

center in the Eastern Anatolia Region, who had been menopausal for at least one year and who were married 

(n=204). The data were collected with Personal Information Form and the Marital Adjustment Test (MAT). The 

cut-off score of the Marital Adjustment Test was 43.5 and the scores obtained from the scale increased from non-

compliance to compliance. Data were analyzed by number and percentage distribution, independent samples t test 

and variance analysis. p<0.05 was considered significant. Results: The mean age of women was 56.23±7.79. 60.3% 

of the participants were literate and 96.1% of them did not work in any job. The mean score of MAT was 

36.16±7.38. 38.7% of the participants were rarely unhappy and 28.6% were happy. According to the age of women 

and communication with their spouses, there was a statistically significant difference in the degree of agreement 

sub-dimension and total score of the MAT (p<0.05). Conclusion and Recommendations: When the cut-off score 

of the scale was 43.5, married women who were in menopause period had low marital adjustment. Especially the 

age of the woman and her communication with her husband affected the marital adjustment. The marital 

adjustments of women who were between the ages of 51 and 60 and who had middle communication with their 

spouses were more negative. Women in the menopause period need to be evaluated by health professionals 

according to their age and they should be provided with supportive counseling. 

KEYWORDS: MENOPAUSE PERIOD, MARRIAGE, ADJUSTMENT 
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S-54    KADINLARIN PAP SMEAR TESTİ VE HUMAN PAPİLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU 

HAKKINDAKİ BİLGİLERİ 

 
Keziban AMANAK1, Tuğçe KAYA1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Serviks kanseri dünyada ikinci en yaygın görülen kanser tipi olup, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer 

almaktadır. Pap Smear testi, serviks kanserinin erken tanı ve tedavisi için kullanılan etkin, kolay uygulanabilir ve 

ucuz bir yöntemdir. Dolayısıyla bu çalışma kadınların Pap Smear testi ve serviks kanserine neden olan Human 

Papiloma virüs enfeksiyonu hakkındaki bilgilerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma gelişigüzel (raslantısal) 

örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 

kadın ile yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru formu ile toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. 

Kadınların yaş ortalaması 36.65± 14.21 (min.21-max.66)’dır. Kadınların %36.7'si ilkokul mezunu, %90.0'ı evli ve 

%73.3'ü bu zamana kadar en az bir kez Pap Smear testi yaptırmıştır. Ancak Pap Smear testi yaptıranların yine 

büyük bir çoğunluğu (%41.2) sadece bir kez bu testi yaptırmış ve düzenli olarak testi yaptırmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca kadınların %56.7'si Pap Smear testini yılda bir kez yaptırmaları gerektiğini belirtirken %76.7'si 

Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. Human Papiloma 

virüs enfeksiyonunu bilen kadınların %16.7'si doktorlardan bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların 

%30.2'si Human Papiloma virüs enfeksiyonunun aşısını duyduklarını ancak hiç birisi bu aşıyı yaptırmadıklarını 

belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucunda kadınların Pap Smear testi ve Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında 

yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: HUMAN PAPİLOMA VİRÜS, KADIN, PAP SMEAR TESTİ. 
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WOMEN'S PAP SMEAR TEST AND HUMAN PAPILOMA VIRUS INFECTION 

INFORMATION 

 
Keziban AMANAK1, Tuğçe KAYA1 

 
1Adnan Menderes University  

Cervical cancer is the second most common type of cancer in the world and ranks sixth among the causes of death. 

Pap Smear test is an effective, easy to use and inexpensive method for the early diagnosis and treatment of cervical 

cancer. Therefore, this study was carried out to determine the knowledge of women about Pap smear test and 

Human Papiloma virus infection causing cervical cancer. The study was carried out with randomly sampling 60 

women who voluntarily accepted to participate in a shopping center in Aydın. The data were collected with the 

questionnaire developed by the researchers. In the evaluation of the data, the measurement values are presented as 

average and the class data are presented with number and percentage distributions. The mean age of women was 

36.65 ± 14.21 (min.21-max.66). 36.7% of the women were primary school graduates, 90.0% were married and 

73.3% had at least one Pap Smear test. However, a large majority (41.2%) of those who had Pap Smear test had 

only once had this test and stated that they did not take the test regularly. In addition, 56.7% of the women stated 

that they should have Pap Smear test once a year and 76.7% of them stated that they did not know about Human 

Papiloma virus infection. 16.7% of the women who knew about Human Papiloma virus infection stated that they 

received information from doctors. In addition, 30.2% of women stated that they had received a vaccine against 

Human Papiloma virus infection, but none stated that they did not. The study showed that women did not have 

enough information about Pap Smear test and Human Papiloma virus infection. 

KEYWORDS: HUMAN PAPİLOMA VİRUS, FEMALE, PAP SMEAR TEST. 
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S-55     ENDOMETRİAL PATOLOJİ ÖN TANISIYLA MENAPOZ HASTALARINDA 

YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEMENİN PATOLOJİ SONUÇLARI 

 
Meryem KURU PEKCAN1, Zeynep BOZKURT1, Gülnur ÖZAKŞİT1 

 
1Sbü Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eah, 

Giriş ve Amaç: Vaginal kanama postmenapozal dönemde en sık görülen şikayetlerden biridir. Etyolojisinde pek 

çok faktör rol oynamaktadır. İleri yaş olgular olduğu için bu hastalarda maligniteler de atlanmamalıdır. Biz de 

postmenapozal hastalarda endometrial patoloji ön tanısıyla yapılmış olan endometrial örmeklemelerin 

histopatoloji sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Zekai Tahir Burak Kadın 

Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi menapoz polikliniğine Eylül 2015-Kasım 2017 tarihleri arasında başvuran 

ve anormal uterin kanama, endometrial kalınlık artışı, endometrial patoloji ön tanılarıyla endometrial örmekleme 

yapılmış olan 359 hasta dahil edildi. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, ultrasonografi ve patoloji sonuçları 

hastane elektronik sisteminden kaydedildi. Bulgular: Hastaların yaş, vücut kitle indexi, menapoz süresi, 

doğurganlık durumları açısından anlamlı fark saptanmadı. Endometrial örnekleme histopatoloji sonuçlarına 

bakıldığında ise olguların 195’inde (% 54) atrofik endometrium, 57’sinde (%16) proliferatif endometrium, 

54’ünde (% 15) sekretuar endometrium, 36’sında (% 10) endometrial polip, 10’unda (% 3) atipisiz hiperplazi , 

7’sinde (% 2) atipili hiperplazi saptandı. Sonuç: Özellikle endometrial kalınlık 5 mm üzeri ölçülen hastalarda 

endometrial patolojileri öngörmede histopatolojik inceleme özellikle premalign lezyonları saptamada oldukça 

önemli rol oynamaktadır. Anahtar Kelimeler: Endometrial örnekleme, menapoz, patoloji 
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PATHOLOGICAL RESULTS OF ENDOMETRIAL SAMPLING IN MENOPAUSAL 

PATIENTS WITH PRE-DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY 

 
Meryem KURU PEKCAN1, Zeynep BOZKURT1, Gülnur ÖZAKŞİT1 

 
1University Of Health Sciences, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Health Practice Research Center 

Pathological Results of Endometrial Sampling in Menopausal Patients Wıth Pre-Diagnosis of Endometrial 

Pathology Introduction and Aim: Vaginal hemorrhage is one of the most common complaints in the 

postmenopausal period. Many factors play a role in the etiology. Malignancies should not be missed in these 

patients. We aimed to evaluate the histopathological results of endometrial sampling with pre-diagnosis of 

endometrial pathology in postmenopausal patients. Materials and Methods: The study included 359 patients who 

presented to the menopause polyclinics of Zekai Tahir Burak Women's Health Training and Research Hospital 

between September 2015 and November 2017 and who underwent endometrial sampling with abnormal uterine 

bleeding, endometrial thickness increase, and endometrial pathology. The socio-demographic characteristics, 

ultrasonography and pathology results of the patients were recorded from the hospital electronic system. Results: 

There was no significant difference in terms of age, body mass index, duration of menopause, fertility status. In 

the endometrial sampling histopathology results, in 195 cases (54%) atrophic endometrium, 57 (16%) proliferative 

endometrium, 54 (15%) secretory endometrium, 36 (10%) endometrial polyp, 10 (3%) hyperplasia without atypia, 

and 7 patients (2%) had atypical hyperplasia. Conclusion: Histopathological examination plays a very important 

role in the prediction of endometrial pathologies, especially in patients with endometrial thickness greater than 5 

mm. Keywords: Endometrial sampling, menopause, pathology 
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S-56    DOĞUM SAYISI, DOĞUM ŞEKLİ VE GEBELİĞİN PLANLI OLMA DURUMUNUN 

LOHUSALARDA POSTTRAVMATİK GELİŞİM VE KONFORA ETKİSİ 

 
Yeşim AKSOY DERYA1, Emine AKÇA1, Hülya KAMALAK1, Nilay GÖKBULUT1 

 
1İnönü Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Bu çalışma doğum sayısı, doğum şekli ve gebeliğin planlı olma durumunun lohusalarda 

posttravmatik gelişim ve konfora etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Malatya’da bir 

devlet hastanesinin lohusa ve sezaryen servisinde yatan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 324 

lohusa ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri "Lohusa Tanıtım Formu", "Travma Sonrası Gelişim Ölçeği" ve 

“Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ)" ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde SPSS (20.0) istatistik paket 

programında “sayı, yüzde dağılımları, ortalama, standart sapma, independent t-test, One-Way Anova ve 

korelasyon” testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan lohusaların yaş ortalaması 28,79±5,598 (min:17-

max:52) ve ortalama doğum sayısı 2,36±1,194 (min:1-max:6)’tür. Ayrıca lohusaların %49,1’inin müdahaleli 

normal doğum yaptığı ve %64,5’inin gebeliği planladığı bildirilmiştir. Lohusaların Travma Sonrası Gelişim 

Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 78,30±22,761 ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği’nden aldıkları puan 

ortalaması 119,65±15,714’tür. Lohusaların canlı doğum sayıları ile travma sonrası gelişim ve doğum sonu konfor 

ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde bir 

korelasyon bulunmuştur (r: -0,110 p<0,05; r: -0,131 p<0,05). Lohusaların doğum şekilleri ile doğum sonu konfor 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca lohusaların gebeliklerinin 

planlı olma durumları ile travma sonrası gelişim ve doğum sonu konfor düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Lohusaların canlı doğum sayılarının arttıkça, 

posttravmatik gelişim ve doğum sonu konfor düzeyleri azalmaktadır. Gebeliğini planlayan lohusaların 

posttravmatik gelişim ve doğum sonu konfor düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca normal doğum yapan 

lohusaların sezaryen ile doğum yapanlara oranla doğum sonu konfor düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. 
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THE EFFECT OF BİRTH NUMBERS, TYPE OF BİRTH AND PLANNED PREGNANCY ON 

POSTTRAUMATİC DEVELOPMENT AND COMFORT İN PUERPERANTS 

 
Yeşim AKSOY DERYA1, Emine AKÇA1, Hülya KAMALAK1, Nilay GÖKBULUT1 

 
1Inonu University 

Introduction and purpose: The aim of this study was to determine the effect of birth numbers, type of birth and 

planned pregnancy on posttraumatic development and comfort in puerperants Method: The study was carried out 

with 324 participants in a postpartum clinic of a state hospital in Malatya who accepted voluntary participation in 

the study. The data of the study were collected with "Puerperant Introductory Form", "Post Traumatic 

Development Scale" and "Postpartum Comfort Scale". SPSS (20.0) statistical package program was used in the 

evaluation of the data as number, percentage, mean, standard deviation, independent-test, One-Way Anova and 

correlation tests were used. Results: The mean age of the participants was 28,79 ± 5,598 and the mean number of 

births was 2,36 ± 1,194. It was reported that 49.1% of the puerperants had stitched normal delivery and 64.5% of 

them planned pregnancy. The mean score of the participants after the Posttraumatic Development Scale was 78,30 

± 22,761 and the mean score obtained from the Postpartum Comfort Scale was 119,65 ± 15,714. A statistically 

significant weak correlation was found negative directional between the number of live births and posttraumatic 

development and postpartum comfort scores (p<0,05). There was a statistically significant relationship between 

postpartum comfort levels of the puerperrants and their delivery types (p<0,05). In addition, a statistically 

significant relationship was found between the planned status of the pregnancies of the participants and post-

traumatic development and postpartum comfort levels (p<0,05). Conclusion and Recommendations: As the birth 

numbers of of the participants increased, posttraumatic development and postpartum comfort levels decreased. 

Posttraumatic development and postpartum comfort levels of the participants who planned the pregnancy were 

higher. In addition, it was determined that postpartum comfort levels of women with normal birth increased 

compared to those who delivered with cesarean section. 

KEYWORDS: POSTPARTUM, LOHUSA, POSTTRAUMATİC DEVELOPMENT, COMFORT 
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S-57    AKNE TEDAVİSİ GÖREN VE GÖRMEYEN ÖĞRENCİLERİN BEDEN BEĞENME 

VE KENDİLİK ALGISI ARASINDA FARKLILIK VAR MIDIR? 

 
Elif DAĞ1, Melike SOFUOĞLU1, Gülçin NACAR1, Sermin TİMUR TAŞHAN1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Gençlik döneminde bedeni beğenme, olumlu bir kendilik algısının oluşumu kusursuz bir bedene 

sahip olma ile ilişkilendirilebilmektedir. Gençler bu sebeple yoğun problem yaşadıkları aknelerden kurtulmanın 

yollarına aramaya koyulabilmektedir. Son yıllarda akne tedavisinin özellikle gençler arasında yaygınlaştığı 

bilinmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı akne tedavisi gören ve görmeyen üniversite öğrencilerinin beden 

beğenme ve kendilik algısı arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini biri kız, diğeri erkek öğrencilere ait olan iki devlet yurdu oluşturmuştur. 

Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip araştırmanın yapıldığı tarihlerde ulaşılabilen tüm öğrenciler 

araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 381 öğrenci oluşturmuştur. Veriler 15 Şubat - 10 Mart 2019 

tarihleri arasında Katılımcı Bilgi Formu, Beden Beğenme Ölçeği (BBÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ortalama, yüzde dağılımı ve bağımsız gruplarda t testi 

kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %74.5’ nin kız, %25.2’ sinin erkek olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.0±3.43’ tür. Öğrencilerin %87.9’ nun gelirinin orta düzeyde olduğu, % 70.9’ unun 

yaşamının büyük çoğunluğunu ilde geçirdiği bulunmuştur. Öğrencilerin %76.4’ ünün cildinde akne bulunduğu, 

aknesi olan öğrencilerin %69.3’ ünün yüzünde, %24.4’ ünün sırtında, %7.1’ nin göğsünde akne bulunduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin %39.7’ sinin akne tedavisi aldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bedenlerini 

beğendiği (40.97±4.13) ve olumlu kendilik algısına (82.99±14.23) sahip olduğu görülmüştür. Ancak akne tedavisi 

alma durumu ile BBÖ ve SKÖ puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişkin bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Araştırmada akne tedavisi gören ve görmeyen öğrencilerin beden beğenme ve kendilik algısı arasında 

farklılık saptanamamıştır. Konunun daha büyük örneklemlerde, toplum temelli çalışmalarla tekrar araştırılması 

önerilmektedir. 
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IS THERE DIFFERENCE BETWEEN THE STUDENTS WHO TOOK ACNE TREATMENT 

AND DİDN'T TAKE ACNE TREATMENT WİTH BODY APPRECİATİON AND SELF-

PERCEPTION? 

 
Elif DAĞ1, Melike SOFUOĞLU1, Gülçin NACAR1, Sermin TİMUR TAŞHAN1 

 
1Inonu University 

Introduction and objective: The likeness of the body in the youth period, the formation of a positive self-perception 

can be associated with having a perfect body. For this reason, young people can find ways to get rid of the acne 

they are experiencing intense problems. Acne treatment in recent years is known to become widespread among 

young people. Therefore, the aim of the study is to determine whether there is a difference between the body-like 

and self-perception of university students who have acne treatment. Method: The research was conducted as 

descriptive. The universe of the study consisted of the students who were in the dormitory of a girl and a male 

student. All students who could be reached at the dates of the study were included in the study. The sample of the 

study consisted of 381 students. Data were collected between 15 February and 10 March 2019 by using the 

Participant Information Form, Body Appreciation Scale (BAS) and Social Comparison Scale (SCS). Data were 

analyzed by mean, percentage distribution and t test in independent groups. Results: 74.5% of the students were 

female and 25.2% were male. The mean age of the students is 20.0 ± 3.43. It was found that 87.9% of the students 

had a moderate income and 70.9% of the students spent most of their life in the province. It was found that 76.4% 

of the students had acne in the skin, 69.3% of the acne students had acne, 24.4% had back and 7.1% had acne on 

the chest. 39.7% of the students had acne treatment. In addition, the students liked the body (40.97 ± 4.13) and 

positive self-perception (82.99 ± 14.23) was found to have. However, no significant relationship was found 

between the status of receiving acne treatment and the mean score of BAS and SCs (p> 0.05). Conclusion and 

Recommendations: In the study, there was no difference between the body-like and self-perception of acne-treated 

and non-acne-treated students. It is recommended to re-investigate the subject with community based studies in 

larger samples. 

KEYWORDS: ACNE, BODY APPRECİATİON, SELF-PERCEPTİON 
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S-58      DOĞUM SONU DÖNEMDEKİ KADINLARIN BEDEN İMAJI ALGISININ 

EMZİRME TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Fatma Tuğçe KIBRIZ1, Öznur ÇETİN2 

 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

GİRİŞ VE AMAÇ: Doğum sonu dönemde emziren kadınların vücutlarında meydana gelen yoğun değişimler 

kadının beden imajı algısını etkileyerek emzirme tutumu üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu araştırmanın 

amacı, doğum sonu dönemde annelerin beden imajı algılarının emzirme tutumu üzerine etkisini belirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesine ve Tokat Devlet Hastanesi’ ne başvuran, doğum sonu 0-6 aylık bebeği olan ve çalışmayı 

kabul eden 53 kadın alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, 14 soruluk Tanıtıcı Bilgi Formu, 40 soruluk Beden İmajı Ölçeği (BİÖ) ve 

46 soruluk Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği (ETDÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programında 

sayı, yüzdelik, Mann Whitney U, Korelasyon ve Kruksal Wallis testleri kullanılarak istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27.57± 5.37, %79.22’si lise 

mezunu, %54.7’si sezaryen doğum yaptığı, % 88.7’si ev kadınıdır. Kadınların %60.4’ünün gebelik ve gebelik 

öncesi dönemde kilosuna dikkat etmediği, %88.7 gebelikten önce ve gebelik sürecinde herhangi bir spor aktivitesi 

yapmadığı ve %67.9’unun bu gebeliği planladığı belirlenmiştir. Kadınların BİÖ puan ortalaması %140.33±21.26, 

ETDÖ puan ortalaması ise 109.41±13.66’dur. Kadınların BİÖ puan ortalaması ile ETDÖ puan ortalamaları 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadınların yaş, eğitim durumu, doğum yapma şekli ve çalışma 

durumlarının ETDÖ puan ortalaması ile BİÖ puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). SONUÇ: Doğum sonu dönemde 0-6 aylık bebeği olan ve pozitif beden imajına sahip kadınların emzirme 

tutumlarının daha yüksek olduğu belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: BEDEN İMAJI, EMZİRME TUTUMU, DOĞUM SONU DÖNEM 
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THE EFFECT OF BODY İMAGE PERCEPTİON ON BREASTFEEDİNG ATTİTUDE OF 

WOMEN İN POSTPARTUM PERİOD 

 
Fatma Tuğçe KIBRIZ1, Öznur ÇETİN2 

 
1Gaziosmanpaşa University, 2Gaziosmanpaşa University  

INTRODUCTION AND PURPOSE: Intensive changes that occur in the bodies of breastfeeding women in the 

postpartum period can affect the perception of the body image of the woman and cause negative effects on the 

breastfeeding attitude. The aim of this study is to determine the effect of mothers' perception of body image on the 

breastfeeding attitude during postpartum period. MATERİAL AND METHODS: The study included 53 women 

who were admitted to Tokat Gaziosmanpaşa University Training and Research Hospital and Tokat State Hospital 

between February-April 2019 and who had a 0-6-month-old infant at the end of their labor. The data were collected 

by face to face interview method. In the data collection, 14 questions, 40 questions Body Image Scale (BIS) and 

46 questions Breastfeeding Attitudes of The Evaluation Scale (BAES) were used. The data were statistically 

analyzed by using SPSS 21.0 program, number, percentage, Mann Whitney U, Correlation and Kruksal Wallis 

tests. RESULTS: The mean age of the women who participated in the study was 27.57 ± 5.37, %79.22 were high 

school graduates, %54.7 were caesarean and %88.7 were housewives. It was determined that %60.4 of women did 

not pay attention to their weight during pregnancy and pregnancy, %88.7 did not perform any sports activity before 

and during pregnancy and % 67.9of them planned this pregnancy. The mean score of women BIS was 140.33 ± 

%21.26 and the mean score for BAES was 109.41 ± 13.66. A significant positive correlation was found between 

mean scores of women BIS and mean scores of BAES. There was no significant difference between the mean 

BAES score and BIS scores in age, educational status, birth and working conditions of women (p>0.05). 

CONCLUSİON: It was determined that women who had a 0-6-month-old baby and had a positive body image at 

postpartum period had higher breastfeeding attitudes. 

KEYWORDS: BODY IMAGE, BREASTFEEDİNG ATTİTUDE, POSTPARTUM PERİOD 
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S-59     EBELİK EĞİTMİNDE ERKEK ÖĞRENCİLER OLMALI MI? HALK NE 

DÜŞÜNÜYOR? 

 
Keziban AMANAK1, Eylem Can AÇIKEL1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş ve amaç: Ebelik tüm dünyada kadınların baskın olduğu mesleklerdendir. Ancak son yıllarda ülkemizde ebelik 

eğitiminde erkeklerde yer almaktadır. Bu çalışma genel olarak toplumun ebelik eğitiminde erkeklerin yer almasına 

ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Method: Araştırma gelişigüzel (rastlantısal) örnekleme 

yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kişi ile 

yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm 

değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Bulgular: Çalışmaya katılan 

katılıcıların %73.3 kadın, %26.7’si erkek olup %40.0’ı lise mezunudur. Katılımcıların %66.7’si ebelik eğitiminde 

erkek öğrencilerin olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Erkek öğrenci olmasın diyenler (33.3) arasından %83.3’ü 

mahremiyet nedeniyle, %16.7’si ise kadınlara özel bir meslek olduğunu düşündüğü için ebelik eğitiminde erkek 

ebe olmasının uygun olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%86.7) kadın hastalıkları ve 

doğum doktorunun erkek olmasından rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç ve öneriler: Bu çalışmanın 

sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin bulunması gerektiğini 

düşündükleri görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, EĞİTİM, ERKEK. 
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SHOULD BE PEOPLE IN THE MIDWIFERY EDUCATION? WHAT DOES THE FOLK 

THINKING? 

 
Keziban AMANAK1, Eylem Can AÇIKEL1 

 
1Adnan Menderes University  

Introduction and aim: Midwifery is a profession dominated by women all over the world. However, in recent years, 

it is located in men in midwifery education in our country. This study was conducted in order to evaluate the views 

of the society on the participation of men in midwifery education. Method: The study was conducted with random 

sampling method in a shopping center in Aydın province with 60 person who accepted to participate in the study 

voluntarily. The data were collected with the questionnaire developed by the researchers. In the evaluation of the 

data, the measurement values are presented as average and the class data are presented with number and percentage 

distributions. Results: 73.3% of the participants and 26.7% of the participants were male and 40.0% were high 

school graduates. 66.7% of the participants stated that male students should be in midwifery education. They stated 

that 83.3% of those who do not want to be male students (83.3%) are not suitable for male midwives in midwifery 

education because they think it is a private profession and 16.7% is a special profession. The majority of the 

participants (86.7%) stated that they were uncomfortable with the fact that gynecologists and obstetricians were 

men. Conclusions and recommendations: As a result of this study, it was seen that the majority of the participants 

thought that male students should be present in midwifery education. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, EDUCATİON, MALE. 
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S-60    GERİATRİK OLGULARDA JİNEKOLOJİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ 

 
Resmiye ÖZDİLEK1, Suzi ÖZDEMİR1, Büşra KAYNAR2 

 
1Kocaeli Üniversitesi, 2Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Giriş-amaç: Ebe ve kadın sağlığı hemşireleri tarafından geriatrik dönemdeki kadının jinekolojik şikayetlerinin 

tanılanması, bakım ve eğitim ihtiyacının karşılanması kadın ve yaşlı sağlığına katkısından dolayı önemlidir. Bu 

çalışmada, Kadın Doğum polikliniğine başvuran senil olguların jinekolojik sorunlarının retrospektif araştırılması 

amaçlandı. Gereç-yöntem: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, evreni bir üniversite hastanesi 

Kadın Doğum polikliniğine 2013-2018 yılları arasında başvurmuş ve jinekolojik bir tanı almış 60 yaş üzeri 

kadınlar oluşturdu. Araştırmada belirtilen yıllar arasındaki tüm kayıtlara araştırmacılar tarafından ulaşıldı. Çalışma 

öncesi etik kurul onayı ve yazılı kurum izni alındı. Araştırma verilerine 1 Aralık 2018- 15 Aralık 2018 tarihleri 

arasında ulaşıldı. Elde edilen veriler SPSS® 20 paket programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız 

gruplarda t testi analizi ile değerlendirildi. Bulgular: 2013-2018 yılları arasında kayıtlı 60 yaş üzeri toplam 2048 

kadının kadın doğum polikliğine başvuruda bulunduğu belirlendi. Kadınların yaş ortalamaları 67,28 (sd: 6,00; 

min:60 max:92) yıldı. Kadınların %49.3’ü (n:990) ilköğretim mezunuydu. Daha önce malignite tanısı alanların 

oranı %49.9 (n:1022) olarak belirlendi. Malignite tanısı alanların %67.63’ünde (n:1385) jinekolojik kanser vardı. 

Jinekolojik kansere sahip olan kadınların %65.5’inde (n:235) endometrium kanseri, %21.4’ünde (n:77) over 

kanseri olduğu belirlendi. Kadınların %29.7’sinin (n:609) polikliniğe başvuru sebebinin enfeksiyon olarak 

bildirildiği saptandı. Enfeksiyonu olan vakaların %93.3’ünün (n:581) tıbbi tanısının vaginit olduğu belirlendi. 

Sonuç ve öneriler Bu araştırmada 60 yaş üzeri kadınlarda en sık görülen jinekolojik şikayetin vaginit olduğu 

belirlendi. Kadın doğum polikliniğine başvuran 60 yaş üzeri kadınların yarısının kanser tanısına sahip olduğu, 

kanseri olan kadınların yarısından fazlasının da jinekolojik bir kansere sahip olduğu saptandı. Ebe ve hemşirelerin 

senil kadınlarda vaginit ve jinekolojik kanserlerden korunmaya yönelik danışmanlık yapmaları önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GERİATRİK KADIN, JİNEKOLOJİK KANSER, EBELİK DANIŞMANLIĞI 
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DETERMINATION OF GYNECOLOGICAL PROBLEMS IN GERIATRIC PATIENTS 

 
Resmiye ÖZDİLEK1, Suzi ÖZDEMİR1, Büşra KAYNAR2 

 
1Kocaeli University, 2Darica Farabi Training And Research Hospital 

Aim: The aim of this study was to retrospectively investigate the gynecological problems of senile cases admitted 

to the Obstetrics and Gynecology outpatient clinic. METHODS: In this retrospective study, the universe was 

applied to a university hospital, Obstetrics and Gynecology outpatient clinic between 2013-2018 and included 

women who were over 60 years old. All the records between the years mentioned in the study were reached by the 

researchers. Before the study, ethics committee approval and written permission were obtained. The research data 

was reached between December 1, 2018 and December 15, 2018. Data obtained by using SPSS® 20 package 

program; Descriptive statistics and independent samples t-test analysis. Results: A total of 2048 women aged over 

60 years, who were registered between 2013-2018, applied to the polyclinic. The mean age of women was 67.28 

(sd: 6.00; min: 60 max: 92). 49.3% of women (n: 990) were primary school graduates. The rate of patients 

diagnosed with malignancy was 49.9% (n: 1022). Gynecologic cancer was present in 67.63% (n: 1385) of patients 

with malignancy. Of the women with gynecological cancer, 65.5% (n: 235) had endometrial cancer and 21.4% (n: 

77) had ovarian cancer. It was determined that 29.7% (n: 609) of the women were referred to the outpatient clinic 

as an infection. It was determined that the medical diagnosis of vaginitis was 93.3% (n: 581). Conclusions and 

recommendations: In this study, vaginitis was the most common gynecological complaint in women over 60 years 

of age. Half of the women over 60 years of age who were admitted to the Obstetrics and Gynecology outpatient 

clinic were diagnosed with cancer and more than half of the women with cancer had gynecological cancer. It is 

recommended that midwives and nurses advise against senile women in prevention of vaginitis and gynecological 

cancers. 

KEYWORDS: GERIATRIC WOMEN, GYNECOLOGICAL CANCER, MIDWIFE CONSULTANCY 
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S-61    EBELERİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE TIBBİ HATA TUTUMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
İlknur YAĞCI1, Aybüke BODUR1, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR1 

 
1Giresun Üniversitesi 

AMAÇ: Hasta güvenliği kültürü, bir kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını, yetkinliğini ve verdiği 

sözleri belirleyen, bireylere ya da gruba ait değerler, algılar, tutumlar, beceriler ve davranış biçimlerinin ürünüdür. 

Sağlık bakımında güvenlik kültürünün geliştirilmesi tıbbi hataların önlenmesi ya da azaltılmasının önemli bir 

bileşenidir. Bu çalışma, ebelerin hasta güvenliği kültürü ve tıbbi hata tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Araştırma evrenini, çalışmanın yapıldığı tarihler 

arasında Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bir İl’de bulunan iki hastanede çalışan 120 ebe oluşturmuştur. 

Çalışmada örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında ulaşılan ve araştırmaya 

katılmayı gönüllü kabul eden 100 ebe araştırmanın örneklemine alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 

ebelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Hasta Güvenliği 

Kültürü Anketi” (HGKA) ve “Tıbbi Hata Tutumu Ölçeği” (THTÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesi 

bilgisayar ortamında uygun istatistiksel analizler kullanılarak yapıldı. BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan 

ebelerin % 58.0’i lisans mezunu, % 88.0’i evlidir. Ebelerin, yaş ortalaması 40.46±7.96, mesleki deneyim süresi 

ortalaması 17.84±8.71 yıldır. Ebelerin günde ortalama 17.41±31.86 hasta baktığı ve haftada 45.99±18.01 saat 

çalıştığı belirlenmiştir. Ebelerin %36’sı hasta güvenliğini tehlikeye sokacak davranışla karşılaştığını, %12’si hasta 

güvenliğini tehlikeye sokacak davranışta bulunduğunu ve % 92’si hasta güvenliği ile ilgili eğitim aldığını 

belirtmiştir. Ebelerin HGKA’nden ortalama 53.27±19.58 puan, THTÖ’den ortalama 3.28±0.45 puan almışlardır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda ebelerin HGKA puanları ile THTÖ puanları arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki olduğu, HGKA puanları arttıkça THTÖ puanlarının da arttığı belirlenmiştir (p<0.05). SONUÇ: 

Kurumlarda hasta güvenliği kültürüne ilişkin düzenli ölçümlerin yapılarak mevcut durumun değerlendirilmesi ve 

iyileştirmelerin bu yönde gerçekleşmesi, Hasta güvenliği uygulamalarına yönelik sürekli eğitim programlarının 

uygulamaya yansıtılacak şekilde ele alınması 

ANAHTAR KELİMELER: EBE, HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ, TIBBİ HATA TUTUMU 
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EVALUATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE PATİENT SAFETY CULTURE 

AND MEDİCAL ERROR ATTİTUDES OF THE MİDWİVES 

 
İlknur YAĞCI1, Aybüke BODUR1, Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR1 

 

1Giresun Üniversitesi 

PURPOSE: Patient safety culture is the product of values, perceptions, attitudes, abilities and behaviors of 

individuals or groups that determine the style and authority of the health and security management of an institution 

and its promises. Development of security culture in health sector is an important factor in preventing or decreasing 

medical errors. This study was conducted descriptively so as to determine the relationship between the patient 

security culture and medical error attitudes of the midwives. METHOD: The population of the study was conducted 

between the dates that the data were collected of 120 midwives working in the two hospitals in the Black Sea 

Turkey. The sampling selection method was not used in this study, but 100 midwives that were accessed between 

the dates and that accepted to participate in the study voluntarily were included in the sampling of the study. 

“Descriptive Information Form”, “Patient Security Culture Survey” (PSCS) and “Medical Error Attitude Scale” 

(MEAS), in which the socio-demographic information of the midwives is assessed, were used as data collection 

tools in the study. Evaluation of the data was performed by computer using appropriate statistical analysis. 

FINDINGS: 58% of the midwives are graduates with bachelor’s degrees, 88 % are married. It was determined that 

age average of the midwives were 40.46±7.96 years, professional experience period averages were 17.84±8.71 

years and the period for working was 4.25±2.73 years. It was determined that midwives took care of 17.41±31.86 

patients in average and worked 45.99±18.01 a week. 12% of the midwives stated that they were acting in a way to 

endanger patient safety and 92% of them stated that they did receive training in regard to patient safety. midwives 

received an average score of 53.27±19.58 from PSCS, and an average score of 3.28±0.45 from MEAS. As a result 

of the correlation analysis it was determined that there was a positively significant relationship between the PSCS 

score and MEAS scores of the midwives, and as their PSCS scores increased, their MEAS scored increased as 

well (p<0.05). CONCLUSION: Evaluation of the current status by conducting regular measurements in regard to 

patient security in institutions and making improvements accordingly, Handling continuous training programs on 

patient security applications in a way to actualize them in practice 

KEYWORDS: MİDWİVES, PATİENT SAFETY CULTURE, MEDİCAL ERROR ATTİTUDES 
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S-62     KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNDA İKİ FARKLI ALGI; FEMİNİZM-KADIN 

HAKLARI SAVUNUCULUĞU 

 
Rukiye AKARSU1, Büşra ŞEYHOĞLU1 

 
1Bozok Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Kadın hakları savunucuları, kadın haklarının insan hakları olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

“Kadın hakları” yerine “kadının insan hakları” teriminin kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Ancak kadın 

hakları konusunda farklı terimler kullanılmaktadır. Kullanılan farklı terimler ise bireylerde farklı algılar 

oluşturmaktadır. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ebelik ve hemşirelik mesleğini yapacak bireylerin bu 

konuda algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kadın hakları konusunda kullanılan feminizm 

ve kadın hakları terimlerinin öğrencilerde oluşturduğu algı ve tutum değişikliğini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Araştırmaya sağlık bilimleri fakültesi ebelik ve hemşirelik 1. sınıf öğrencileri dahil edilmiş olup çalışma 

144 öğrenci ile tamamlandı. Kurum ve etik kurul izni alındı. Araştırmada veri toplamak için öğrenci bilgi formu 

ve kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde oluşturulmuş kadın hakları ölçeği iki ayrı 

terimle öğrencilere uygulandı. Basit rastgele atama yoluyla oluşturulan bir grup öğrenciye (n=74) "feminizm-

feministler" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek, diğer gruba (n=70) ise "kadın hakları-kadın hakları 

savunucuları" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek ile veriler toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde ve t-

testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin kadın hakları ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 3.02+1.13 ve orta 

düzeyde olduğu belirlendi. Katılımcıların "Kadın hakları-kadın hakları savunucuları" terimlerini (2.86+ 1.15) 

"feminizm-feministler" terimlerine (3.17+1.09) göre daha olumlu algıladıkları ancak her iki ölçekten alınan puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyetinin 

ve okudukları bölümün kadın hakları konusunda kullanılan farklı terimleri algılama ve değerlendirme durumlarını 

etkilemediği saptandı. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin henüz kadın sağlığı ve haklarına ilişkin bir ders almadıkları 

halde kadın hakları savunuculuğu ölçek puanlarının olumlu olması, cinsiyetin, bölümün ve farklı terim ölçek 

puanlarının benzer olması oldukça olumlu bir sonuç olup, ileride kadın hakları savunuculuğunda öncü olacakları 

konusunda umut vericidir. 

ANAHTAR KELİMELER: FEMİNİZM, KADIN HAKLARI, EBELİK, HEMŞİRELİK 
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TWO DIFFERENT PERCEPTIONS IN DEFENDING WOMEN’S RIGHTS: FEMINISM-

WOMEN RIGHTS ADVOCACY 

 
Rukiye AKARSU1, Büşra ŞEYHOĞLU2 

 
1Bozok University, 2Bozok Unıversity 

Introduction and Aim:Women’s rights advocators state that women's rights are human rights. They suggest that 

instead of “women’s rights”, “human rights of women” should be used. However, many different terms are used 

in women's rights. These different terms create different perceptions among individuals. It is important to 

determine perceptions of those to work in midwifery and nursing professions, most of which are composed of 

women. Therefore, the study was undertaken to determine perceptional and attitudinal change created by different 

terms among students. Method:First year students studying at midwifery and nursing school of health sciences 

faculty were included in the study and it was completed with 144 students. Official permissions from the institute 

and ethical board were obtained. As data collection tools, student information request form and women’s rights 

scale designed in "semantic differences" were administered to students under two different titles. "feminism-

feminists" terms were used with a group of students (n=74) recruited with random sampling method while with 

the other group (n=70), "women’s rights-women’s rights advocators" terms were used and the data were collected. 

Findigs:Students’ average score from the scale was 3.02+1.13;which was at moderate level. Participants welcomed 

"women’s rights-women’s rights advocators" terms (2.86+1.15)rather than "feminism-feminists" terms 

(3.17+1.09) but the difference among average scores from both scales was statistically not significant 

(p<0.05).Students’ sexes and academic departments did not affect the degree to perceive and to assess these two 

different terms used for women’s rights. Results and Recommendations:It is pleasing that the students had 

satisfactory scores from women’s rights scale despite not receiving any courses on women’s health and rights and 

that scores obtained from the scales in which different terms were used were close in terms of sex and academic 

department;which is hopeful for future in the sense that these students will be pioneers in women’s rights advocacy 

in future. 

KEYWORDS: FEMİNİSM, WOMEN’S RİGHTS, MİDWİFERY, NURSİNG 
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S-63     İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDEKİ GEBELERİN DOĞUM KORKULARININ 

VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

 
Merve COŞKUN1, Öznur ÇETİN2 

 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

GİRİŞ VE AMAÇ: Literatürde gebeliğin ilk trimesterinde gebeliğe ilişkin yaşanan ambivalan duyguların yerini 

ikinci trimesterden itibaren ve özellikle üçüncü trimesterde de artan doğum korkusuna bıraktığı vurgulanmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı gebelerin doğum korkularını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

planlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Tokat'da bulunan Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 

Devlet hastanesine Ocak-Mart tarihleri arasında kadın doğum servisi ve kadın doğum polikliniğine başvuran, 

ikinci üçüncü trimesterde olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 68 gebe kadın alınmıştır. Veriler araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, 13 soruluk Tanıtıcı Bilgi 

Formu ve 33 soruluk Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. Veriler 

SPSS 21.0 programında sayı, yüzdelik, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi kullanılarak istatistiksel 

değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,97±5,32, %75'i lise mezunu, 

%67.64 multipare ve %82.35'i ev kadınıdır. Çalışmaya katılan gebe kadınların %79.4’ünün doğum öncesi eğitim 

almadığı, %69.1’i gebeliğini planladığı ve isteyerek gebe kaldığı, 92.64'ünün şimdiki gebeliğinde gebelikle ilgili 

sorun yaşamadıkları belirlenmiştir. Kadınların Wijma Doğum Beklentisi ve Deneyim Ölçeği'nden ortalama 

68.42±8.77 puan aldıkları bulunmuştur. Kadınların yaş, eğitim durumu ve daha önce doğum öncesi eğitim alma 

durumuna göre korku puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunurken, kadınların çalışma durumu, 

parite ve bu gebeliği isteyerek planlama durumuna göre korku puanları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

SONUÇ-ÖNERİLER: Çalışma grubu kadınların doğum korkuları ve beklentileri yüksek bulunmuştur. Doğum 

öncesi bakım alma oranlarının düşük olması, doğuma hazır olmadıkları ve doğum korkusu yaşadıkları 

belirlenmiştir. Buna göre doğuma hazırlık sınıflarının yaygınlaştırılması, ebelerin gebe merkezli ebelik desteği 

vermesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DOĞUM KORKUSU, EBELİK BAKIMI 
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THE SECOND AND THİRD TRİMESTRS OF BİRTH ON THE THEİR FEAR AND 

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTİNG 

 
Merve COŞKUN1, Öznur ÇETİN2 

 
1Gaziosmanpaşa Unıversıty, 2Gaziosmanpaşa Unıversıty  

INTRODUCTION AND PURPOSE: In the literature, it is emphasized that the first trimester 

pregnancy,ambivalent emotions related to pregnancy leave the place fear of birth from the second trimester and 

especially in the third trimester. Research pregnant women in order to determine the factors that affect birth fears 

and was planned as an identifer. MATERİAL-METHODS: A total of 68 pregnant women admitted to the obstetrics 

and gynecology deparment of the Faculty of Medicine and Education Hospital in Tokat between January-March 

who were in the second trimester and who agreed to participate in the study. The data were collected by face to 

face interview method. In order to collect the data,13 item descriptive ın formation form and 33 questions Wijma 

Maternal Expectancy/Experience Scale (W-DEQ) version A were used. The data were statistically analyzed by 

using the number, percentage,Kruskal Wallis,Mann Whitney U test in SPSS 21.0 program. RESULTS: The 

average age of women participating in the study 27,97±5,32,%75 of high school ıt was determined that %79,4 

pregnant women participating in the study did not receive prenatal education, %69.1 planned the pregnancy and 

became pregnant by willingly, %92,64 had no problems in current pregnancy.It was found that the women received 

an average of %68,42±8,77 from the Wijma Expectancy/Experience Scale While there was a statistically 

significant difference between the age,education level the women and fear scores according the situation getting 

prenatal education,there was no statistically significant difference between the fear status women according their 

working status,parity and planning status. CONCLUSİON- SUGGESTIONS: The fears and expectations the 

women in the study group were found to be high. It was determined that the rates taking prenatal care were low,they 

were not ready for delivery and they were afraid of birth. According to this,it can be suggested to extend the prep 

class classes,and midwifery support may be recommended. 

KEYWORDS: BIRTH,FEAR OF THE BIRTH,MİDWİFERY MAINTENANCE 
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S-64     CAROL POSTPARTUM CİNSEL FONKSİYON VE DİSPARONİ DEĞERLENDİRME 

ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 
Funda EVCİLİ1 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Yüksek prevelansına rağmen postpartum cinsel disfonksiyonlar nadiren tanılanmaktadır. Sağlık 

profesyonelleri tarafından kısa zamanda uygulanabilecek, kolay yorumlanabilecek, cinsel fonksiyon ve disparoni 

varlığını belirlemeye yönelik bir ölçme araçları erken tanı için son derece gereklidir. Literatür incelemesinde 

ülkemizde postpartum cinsel fonksiyonu ve disparoni varlığını değerlendirmeyi sağlayacak bir ölçme aracına 

ulaşılamamıştır. Araştırma, López-Lapeyrere ve arkadaşları tarafından geliştirilen Carol Postpartum Cinsel 

Fonksiyon ve Disparoni Değerlendirme Ölçeği’nin (Carol Ölçeği) Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Dil ve içerik geçerliliği sağlanan ölçek formu, postpartum ilk üç ay vajinal ilişki 

yoluyla cinsel aktiviteye yeniden başlayan 112 kadına uygulanmıştır. Veriler, LİSREL 8.54 ve SPSS 22.0 paket 

programları aracılığı analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, test-tekrar test 

yöntemi ve madde analizi ile geçerliliği ise açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı 0.84'dür. Her üç alt boyutta test - tekrar test ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak fark yoktur (p>0.05). Açıklayıcı faktör analizi ile eigen değeri 1’i aşan, toplam değişkenliğin 

%63.479'unu açıklayan, faktör yükü 0.34-0.65 arasında değişen 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı 

faktör analizi ile ölçeğin kuramsal ve istatistiksel olarak mükemmel uyum gösterdiği bulunmuştur. Sonuç ve 

Öneriler: Yapılan analizler, Carol Ölçeği'nin vajinal doğum yapan Türk kadınlar arasında cinsel fonksiyon ve 

postpartum disparoni değerlendirmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin sağlık profesyonelleri tarafından doğum sonu dönemde cinsel disfonksiyon ve disparoni 

varlığını değerlendirmede kullanılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: POSTPARTUM, CİNSEL FONKSİYON, DİSPARONİ, GEÇERLİK, 

GÜVENİRLİK 
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TURKISH VERSION OF THE CAROL POSTPARTUM SEXUAL FUNCTION AND 

DYSPAREUNIA ASSESSMENT SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

 
Funda EVCİLİ1 

 
1Cumhuriyet University  

Introduction and Objective: Postpartum sexual dysfunctions are rarely diagnosed despite their high prevalence. A 

measurement tool for determining the presence of sexual function and dyspareunia, which can be easily interpreted 

by health professionals in a short time, is extremely necessary for early diagnosis. In the literature review, a 

measurement tool could not be reached to evaluate the presence of postpartum sexual function and dyspareunia in 

our country. The purpose of this study is to examine the psychometric properties of Turkish form of The Carol 

Postpartum Sexual Function And Dyspareunia Assessment Scale (Carol's Scale) that was developed by López-

Lapeyrere et al. Methods: The language and content validity of the scale is provided. The study was conducted on 

112 women reinitiated sexual activity with vaginal intercourse during the first three months postpartum. The data 

was analyzed to the computer environment via LISREL 8.54 and SPSS 22.0 package programs. Internal 

consistency coefficient, test-retest coefficient item analysis to assess the reliability of the scale, content validity 

and construct validity for validity of the scale. Results: Cronbach Alpha coefficient was found 0.84. There is no 

significant difference between the test-retest mean in all three factors (p>0.05). Three factors consisting of 11 

items, factor load ranging from 0.34-0.65, explaining 63.479% of total variability and whose eigen value is over 1 

were obtained in factor analysis done for construct validity. Factorial model of scales were found theoretically and 

statistically perfect fit after confirmatory factor analysis. Conclusion and Recommendations: Carol's Scale is valid 

and reliable for measuring sexual function and postpartum dyspareunia on Turkish women. It is recommended that 

the scale be used by health professionals to evaluate the presence of dysfunction and dysfunction in the postpartum 

period. 

KEYWORDS: POSTPARTUM, SEXUAL FUNCTION, DYSPAREUNIA, VALIDITY, RELIABILITY 
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S-65     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİLOFOBİ DÜZEYLERİ VE OBEZ BİREYLERE 

YÖNELİK TUTUMLARI 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Feride TAŞKIN YILMAZ2, Gamze Nur ŞİMŞEK1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Aşırı kilo ya da obezite çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Obezitenin neden olduğu 

sağlık sorunları ve beden imajındaki değişiklikler nedeniyle obez bireylere karşı olumsuz tutum ve kilofobik 

davranışlar sergilenebilmektedir. Bu bağlamda araştırma, ebelik öğrencilerinin kilofobi düzeylerini ve obez 

bireylere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 3 

Aralık 2018- 7 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden 302 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu, Kilofobi Ölçeği (KFÖ) ve Obez 

Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği (OBYTÖ) ile elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede ortalama, yüzdelik 

dağılım, standart sapma ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %14.5’i fazla kilolu ve obez 

olmasına rağmen %18.8’i kendini fazla kilolu ve obez olarak gördüğünü, %47’si beden ağırlığına yönelik kilo 

vermek istediğini, %33.1’i son bir yıl içerisinde zayıflamak için diyet, spor, ilaç gibi yöntemler kullandığını ve 

tamamına yakını (%92.1) obezitenin sağlık sorunu olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin KFÖ puan ortalaması 

3.03±0.74 ve OBYTÖ puan ortalaması ise 58.74±15.23’tür. Öğrencilerin beden kitle indeksi ile KFÖ arasında 

istatistiksel olarak farklılık saptanmazken (p>0.05); fazla kilolu ve obez öğrencilerin obez bireylere yönelik 

tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p=0.036, p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Ebelik öğrencilerinin orta 

düzeyde kilofobiye sahip oldukları, obez bireylere yönelik tutumlarının da orta düzeyde olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilere obezitenin bireyler üzerinde fiziksel etkilerinin yanında sosyal etkilerini de içeren 

konularda eğitimler verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, KİLOFOBİ, TUTUM, EBELİK ÖĞRENCİSİ 
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FAT PHOBIA LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS AND THEIR ATTITUDES 

TOWARDS OBESE INDIVIDUALS 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Feride TAŞKIN YILMAZ2, Gamze Nur ŞİMŞEK1 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Over-weight or obesity is one of the most important health problems of this age. Due 

to the health problems caused by obesity and changes in body image, negative attitudes and fat phobic attitudes 

towards obese individuals can be exhibited. In this context, this research was carried out to determine the fat phobia 

levels of midwifery students and their attitudes towards obese individuals. Methods: This descriptive study 

consisted of 302 students who were studying at a midwifery department of a university between December 3 and 

March 7, 2019 and who accepted to participate in the study. The data were obtained with the descriptive 

information form, the Fat Phobia Scale (FPS) and the Attitudes Toward Obese Persons Scale (ATOPS). Mean, 

percentage, standard deviation and Kruskal Wallis test were used for statistical analysis. Results: Although 14.5% 

of the students were overweight and obese, 18.8% thought they were overweight and obese, 47% wanted to lose 

weight for body weight, 33.1% of them tried methods such as diet, sport, medicine to lose weight in the last year, 

and almost all (92.1%) stated that obesity was a health problem. The mean FPS score of the students was 3.03±0.74 

and the mean score of ATOPS was 58.74±15.23. While there was no statistically significant difference between 

the students' body mass index and FPS (p>0.05), the attitudes of overweight and obese students towards obese 

individuals were found to be more positive (p=0.036, p<0.05). Conclusion and Recommendations: It was found 

that midwifery students had moderate level of fat phobia and their attitudes towards obese individuals were 

moderately positive. It may be recommended to give trainings for students on subjects that include the social 

effects of obesity on individuals as well as their physical effects. 

KEYWORDS: OBESITY, FAT PHOBIA, ATTITUDE, MIDWIFERY STUDENT 
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S-66   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET 

ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Serap TOPATAN1, Emine KOÇ1, Sümeyye BAL1, Bilgesu ARSLAN1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Benlik, kişinin yaşantısı boyunca gelişen, kazanılmış bir yapı olarak tanımlanmaktadır ve benlik saygısı da kişinin 

sahip olduğu benliğini onaylamasından doğan beğenmedir. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkekten 

uymasını beklediği davranışları oluşturmaktadır. Bunların oluşmasında aile, çevre, okul ve kitle iletişim araçları 

bu süreci etkilemektedir. Çalışma Karadeniz Bölgesi içerisindeki bir devlet üniversitesi ebelik bölümünde 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, üniversitenin dört yıllık ebelik bölümünde eğitim gören 297 kadın öğrenci 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile İlgili Veri Toplama Formu, 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri (RBSE) 

kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 297 öğrencinin yaş ortalaması 20.75±1.61’dir. Öğrencilerin 

%63.6’sının anadolu lisesi mezunu olduğu, %50.2’sinin ilde yaşadığı, %55.9’unun geliri giderine denk olduğu ve 

%43.4’ünün erkek arkadaşı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam 

puan ortalamaları 99.36±10.34 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri ölçeği 

toplam puan ortalamaları 30.70±4.88’dir. Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri toplam puan ortalamaları ile gelir 

durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlılık tespit edilmiştir(p=0.014). Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri 

ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması ile yaş (p=0.035) ve okuduğu sınıf (p=0.021) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları ile partner varlığı arasında istatistiksel açıdan 

anlamlılık tespit edilmiştir (p=0.054). Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre öğrencilerin orta düzeyde eşitlikçi 

yaklaşıma sahip oldukları ve benlik saygı düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TOPLUMSAL CİNSİYET,BENLİK SAYGISI,ÖĞRENCİ EBE 
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EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND GENDER 

PERCEPTIONS OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Serap TOPATAN1, Emine KOÇ1, Sümeyye BAL1, Bilgesu ARSLAN1 

 
1Ondokuz Mayis University 

Ego,it is defined as a acquired structure that develops throughout a person's life, and self-esteem is likeness of a 

person's affirmation of his or her own self. Gender constitutes the behaviors that society expects from women and 

men. Family, environment, school and mass media affect this process. The study was conducted in a state 

university midwifery department within the Black Sea Region. The sample of the study consisted of 297 female 

students studying at the four-year midwifery section of the university. Data Collection Tool, Data Collection Form, 

Social Gender RoleS Attitude Scale (SGRAS)and Rosenberg Self-Esteem Inventory (RBSE) were used as data 

collection tools. The mean age of 297 students was 20.75 ± 1.61. It was determined that 63.6% of the students 

were graduates of Anatolian high schools, 50.2% of them lived in the province, 55.9% of them were equivalent to 

income and 43.4% of them were boyfriend. The mean total score of the students in the Gender Role Attitude Scale 

was 99.36 ± 10.34. The mean total score of the Rosenberg Self-Esteem Inventory was 30.70 ± 4.88. The statistical 

significance of the Rosenberg Self-Esteem Inventory was found to be statistically significant (p=0.014).. There 

was no statistically significant relationship between the Rosenberg Self-Esteem Inventory and the Gender Role 

Attitude Scale total and sub-scale mean scores(p>0.05). A statistically significant relationship was found between 

the total score average of the Gender Role Attitude Scale and the age (p=0.035) and class (p=0.021). A statistically 

significant difference was found between the total score averages of the Gender Role Attitudes Scale and the 

presence of partners (p = 0.054).According to our study results, it can be said that students have a moderate level 

of egalitarian approach and self-esteem levels are good. 
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S-67     GEBELERİN GEBELİKTE YOGA HAKKINDA BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
Zeliha Burcu YURTSAL1, Vasviye EROĞLU2 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

Amaç: Gebelerin gebelikte yoganın faydaları hakkında bilgi ve görüşlerinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı 

tipteki araştırmanın örneklemini bir üniversitesi hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran 220 gebe 

oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi ve Yoga Bilgi Düzeyi Formu ile 

toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin %63'ü 24-34 yaşları arasındadır. Gebelerin %88'i gebelikte 

egzersiz yapmanın gerektiğini düşünmesine rağmen, %60'ının gebeliğinde düzenli egzersiz yapmadığı, %91'inin 

yürüyüşü gebelikte en uygun egzersiz olarak önerdiği görülmektedir. Gebeler gebelik döneminde yoga yapmanın, 

esnekliği arttırdığını, doğumu daha kolay gerçekleştirmede, doğumda nefesi daha etkili kullanmada ve zihni 

boşaltmada etkili olabileceğini düşünmektedir. Ancak gebelerin büyük bir oranı yoganın gebelere uygun 

olmadığını, yalnız esnek kadınlara uygun, maliyeti yüksek olduğunu bildirmektedir. Ayrıca gebelik stresini, 

doğumda indüksiyon ihtiyacını azaltmada, normal doğum oranını arttırmada, doğum sürecini kısaltmada, anne 

bebek bağlanmasında, bebeğe ait riskleri azaltmada etkili olmadığını veya konu hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını bildirmişlerdir. Gebelerin yaşı arttıkça yoganın gebelikte faydalı olduğunu düşünme oranları 

azalmaktadır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Yoganın gebelikte, doğum ve 

doğum sonu süreçte olumlu çıktıları, uygulanabilirliği, ekonomik olması yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. 

Bu kapsamda; yapılan çalışmalar incelendiğinde yoga uygulamalarının olumlu sonuçlarına rağmen gebe kadınların 

konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyi istenen konumda değildir. Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçler üzerindeki 

olumlu sonuçlarının farkında olunması, yoga uygulamalarının kullanılmasını sağlayarak anne ve bebeğin sağlık 

sonuçlarının daha iyi olmasına önemli katkı sunacaktır. Bu alanda çalışan sağlık personelinin özellikle ebelerin 

gebelere yönelik bu alanda eğitimlerini ve çalışmalarını yoğunlaştırması, yeni araştırmaların yapılmasının büyük 

fayda sağlanacağı düşünülmektedir. 
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DETERMİNE THE KNOWLEDGE AND OPİNİONS OF PREGNANT WOMEN ABOUT THE 

BENEFİTS OF YOGA İN PREGNANCY 

 
Zeliha Burcu YURTSAL1, Vasviye EROĞLU2 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Gaziosmanpaşa University  

Objective: To determine the knowledge and opinions of pregnant about the benefits of yoga during pregnancy. 

Methods: Descriptive study consisted of 220 pregnant admitted to the obstetrics clinic of a university hospital. The 

data were collected by Personal Information and Yoga Knowledge Level Form developed by researcher. Results: 

63% of the pregnant women ages of between 24-34. Although 88% of pregnant think that exercise is neccessary 

in pregnancy, 60% of them do not exercise regularly and 91% recommend walking as the most suitable exercise 

during pregnancy. Pregnant women think that doing yoga during pregnancy increases flexibility, makes birth 

easier, uses breath more effectively at birth and can be effective in draining minds. However, a large proportion of 

pregnant report that yoga is not suitable for pregnant women, but only for flexible women. In addition, they 

reported that they did not have enough knowledge about pregnancy stress, decreasing the need for induction in 

labor, increasing the normal birth rate, shortening the birth process, connecting the mother baby and reducing the 

risks related to the baby. As the age of pregnant women increases, the rate of thinking that yoga is beneficial in 

pregnancy decreases. This difference was statistically significant (p <0.05). Conclusion: Positive outcomes of yoga 

during pregnancy, delivery and postpartum period are supported by feasibility studies. In this context; despite the 

positive results of yoga practices, the knowledge and awareness level of pregnant is not in the desired position. 

Being aware of the positive results on pregnancy, delivery and postpartum processes will help the use of yoga 

practices and contribute significantly to the health outcomes of mother and baby. It is thought that the health 

personnel working in this field will intensify their education and studies in this area especially for the midwives, 

and that new researches will be great benefit. 
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S-68    BABALARIN EMZİRMEYE YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ 

 
Hale UYAR HAZAR1, Dilan GÖKAY1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Bebeğin hayatına en iyi şekilde başlaması için atacağı ilk adım, emzirmedir. Babaların bilgi ve tutumlarının; var 

olan durumu, emzirme sürecinin ilerleyişini etkileyebileceği düşünülmektedir. Babaların eşlerine desteği ve bu 

sürecin öneminin bilincinde olmaları etkili emzirme açısından önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı babaların 

emzirmeye yönelik düşünceleri ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Analitik Kesitsel tipte olan araştırma, Aydın 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi obstetri kliniğinde 2018 yılı ortasında doğum yapan 2108 kadının 

210 eşiyle yürütüldü. Evreni bilinen örneklem formülünde; güven aralığı=%95, p=0.81, q=0.19, t=1.96 alındı. 

Örneklem seçiminde gelişi güzel örnekleme (convenience sampling) kullanıldı. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı 

Bilgi Formu, Babaların Emzirmeye Yönelik Düşüncelerini Belirleyen Kontrol Listesi kullanıldı. Verilerin 

analizinde, Kolmogorov-Smirnov, tanımlayıcı istatistikler, Z ve χ^2 değerleri, Mann Whitney-U, Kruskal-Wallis 

testi, Spearman korelasyon analizleri kullanıldı. Çalışma için etik kurul izni, kurum izni ve katılımcıların yazılı 

onamı alındı. Babaların yaş ortalaması 32.11±5.99 (min=19,maks=54), emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanı 

ortalaması 22,30±3,14 (min=13,maks=30)’dir Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve düşüncelere verdikleri doğru 

cevaplardan aldıkları en yüksek puanlar; %99,5 “eşim emzirmeye başladığında onu rahatlatmak için yastık verme, 

bir bardak su getirme gibi şeyler yaparım”, %97,1 “anne sütü çevre dostudur”, %96,2 “emzirmek, anne bebek 

bağlanmasını artırır” ve yanlış cevaplardan aldıkları en yüksek puanlar; %89,5 “emzirme gebelikten korur”, %86,2 

“anne sütü ile beslenme annenin çalışmasını etkilemez”, %81,4 “mama ile beslenen bebekler daha sinirli olur”. 

Babaların eşlerinin eğitim durumunun emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanı üzerine etkisinin anlamlı olduğu 

(χ2=14,956, p=0,005), Kruskal-Wallis testine göre farkın eğitim durumu ilkokul (21,50±2,89) ile üniversite ve 

üzeri (23,76±3,32) olan gruplar arasından kaynaklandığı belirlendi. Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce 

puanları ile yaş (r=0.124, p=0.074) ve evlilik süresi (r=0.046, p=0.509) arasında anlamlı ilişkinin olmadığı 

görüldü.Sonuçta, babaların emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanlarının orta ve üzeri düzeyde olduğu, ilk altı 

aydaki mevcut düşük emzirme oranlarının iyileştirmesine yardımcı olacağı ve emzirme danışmanlığı eğitimine 

dahil edilmelerinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. 
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İNFORMATİON AND OPİNİONS OF FATHERS ABOUT BREASTFEEDİNG 

 
Hale UYAR HAZAR1, Dilan GÖKAY1 

 
1Aydın Adnan Menderes University 

The support of the fathers to their spouses and their awareness of the importance of this process is gaining 

importance in terms of effective breastfeeding.The aim of this study was to determine the fathers' thoughts and 

factors affecting breastfeeding. The analytical cross-sectional study was conducted with 210 pairs of 2108 women 

who gave birth in the obstetric clinic of Aydın Obstetrics and Gynecology Hospital in 2018. Random sampling 

(convenience sampling) was used in sample selection. In the collection of the data, the Checklist which identifies 

the Introductory Information Form, Fathers' Thoughts towards Breastfeeding was used. Kolmogorov-Smirnov, 

descriptive statistics, Z and χ^2 values, Mann Whitney-U, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation analysis 

were used for data analysis.The mean age of the fathers was 32.11±5.99 (min=19, max=54), and the mean 

knowledge and thought score for breastfeeding was 22.30±3.14 (min=13, max=30). The highest scores that fathers 

received from the correct answers to information and thoughts about breastfeeding;%99.5 “my wife does not give 

pillows to comfort her when she begins to breastfeed, I do things like bringing a glass of water”,%97.1 “breastmilk 

is environmentally friendly”,%96.2 “Breastfeeding increases the attachment of the mother baby “ and the highest 

scores received from the wrong answers;89,5% “protects breastfeeding from pregnancy”,%86.2 “breastfeeding 

does not affect the mother's work”, %81.4 “formula-fed babies become more nervous”. The effect of education 

level of fathers on the knowledge and thought score of breastfeeding was significant (χ^2= 14,956, p=0,005), and 

the education level of the difference according to Kruskal-Wallis test with primary school (21,50±2,89) and 

university and above (23,76±3,32). There wasn’t significant relationship between the knowledge and thought 

scores of the fathers and the age (r=0.124, p=0.074) and the duration of marriage (r=0.046, p=0.509). As a result, 

it was concluded that the fathers' knowledge and thought points about breastfeeding were at middle and higher 

levels, they would help to improve the current low breastfeeding rates in the first six months and they should be 

included in breastfeeding counseling training. 
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S-69    AKRAN ÖĞRETİMİYLE KADINA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIĞI 

ÇALIŞMASI: KSBÜ ÖRNEĞİ 

 
Sultan GÜÇLÜ1, Emel ELEM2, Ayşegül UNUTKAN2, Nigar ÇELİK2 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi , 2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Ebelik öğrencilerinin akran eğitim yöntemi ile üniversite öğrencilerine kadına yönelik şiddet 

farkındalığını artırmak ve üniversite öğrencilerinin şiddete ilişkin tutumlarının modern yapıda mı yoksa geleneksel 

mi olduğunu belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma kontrol grupsuz ön test son test yarı deneysel 

desen kullanılarak planlandı. Çalışma grubunu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim gören 421 öğrenci 

oluşturdu. Bu öğrencilere Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 3. sınıf ebelik öğrencileri 

tarafından 4 hafta boyunca Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı kazandırmaya yönelik interaktif eğitimler verildi. 

Eğitim öncesinde çalışmaya katılan öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen gönüllü onam formu, Sosyo-

demografik soru formu ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği (ŞİTÖ) uygulandı. Verilen eğitimlerden 

iki hafta sonra Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği (ŞİTÖ) son-test olarak tekrar uygulandı. Bulgular: 

Eğitime katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 20,35±2,28 olup, %34,7’si Hemşirelik, % 21,1’i Ebelik, % 14,5’i 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %11,6’sı Diş Hekimliği, % 18’1’i ise Tıp Fakültesi öğrencisidir. Çalışmamızda, 

öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 31,75±9,56 ile kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının ortalamanın altında 

olduğu, verilen eğitimle de bu ortalamanın daha da düştüğü (30,05±9,35) gözlenmiştir [t 420=5,488; p=0.000]. 

Cinsiyete göre şiddet tutum puan ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyetleri ile şiddet tutumu puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Erkek öğrencilerin şiddet tutumları 

hem eğitim öncesi, hem de eğitim sonrasında, kadın öğrencilere göre daha geleneksel eğilimdedir. Eş ya da flört 

ilişkisi olan öğrencilerde şiddete maruz kaldıklarını ifade eden öğrencilerin şiddet tutumları diğer öğrencilere göre 

daha geleneksel eğilimde (p<0,05) bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonucunda; üniversite öğrencilerinin 

kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının eğitim öncesinde modern yönde olduğu, eğitim sonrasında da eğitim 

öncesi puan ortalamalarına göre daha da modern bir tutuma doğru yöneldiği görülmüştür. Kadına yönelik şiddet 

ile ilgili tekrarlı eğitimlerin olması bu konu ile ilgili farkındalığı artıracağı, şiddet ile ilgili bilgi, görüş ve 

tutumlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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AN AWARENESS STUDY FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN WITH PEER TEACHING: 

A CASE STUDY OF KUTAHYA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

 
Sultan GÜÇLÜ1, Emel ELEM2, Ayşegül UNUTKAN2, Nigar ÇELİK2 

 
1Kutahya University Of Health Sciences 

Introduction and Objective: The aim of the study is to increase the awareness of the midwifery students for the 

violence against women by the peer teaching method and to determine whether the attitudes of the university 

students towards the violence are in a modern or traditional nature. Method: This study was planned using a pretest-

posttest quasi-experimental design without a control group. The study group consisted of 421 students studying at 

Kütahya University of Health Sciences. These students were provided with interactive trainings in order to gain 

awareness about violence against women for 4 weeks by the 3rd grade midwifery students studying at Kütahya 

Faculty of Health Sciences. A volunteer consent form developed by the researchers, a socio-demographic question 

form, and a Scale of Attitudes towards Violence against Women were applied to the students enrolled in the study 

before the training. Two weeks after the trainings, the Scale of Attitudes towards Violence against Women was 

applied again as a posttest. Results: The average age of the students participating in the training is 20.35 ± 2.28, 

whereas 34.7% of them are nursing students, 21.1% are midwifery students, 14.5% are Physiotherapy and 

Rehabilitation students, 11.6% are dental students, and 18.1% are medical faculty students. In our study, it has 

been observed that the students’ attitudes towards the violence against women were below the average with the 

mean scale scores of 31.75±9.56, but this average was even lowered with the training [t 420=5,488; p=0.000]. 

Conclusion and Recommendations: It has seen that the university students' attitudes towards the violence against 

women were in a modern nature before the training, but after the training, these attitudes were directed to more 

modern nature as compared to the score averages before the training 

KEYWORDS: VİOLENCE AGAİNST WOMEN,PEER EDUCATİON, MİDWİFERY 
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S-70    ÇALIŞAN ANNELERDE SÜTÜN YETERLİLİK ALGISI VE EMZİRME SÜRECİNE 

İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

 
Aybüke BODUR1, İlknur YAĞCI1, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR1 

 
1Giresun Üniversitesi 

Amaç: Anne sütünün yeterli olduğunu; çocuğun kilo takibiyle ve 24 saatlik testler ile çok rahat kanıtlanabilirken 

annenin yetersiz süt algısı değerlendirilmemektedir. Ancak annenin sütü bebeği için yeterli iken, çoğu anne algı 

yanılgısı sonucunda çocuğuna sütünü yetiremeyeceğine inanmaktadır. Bu algı; kültürel ve sosyo-ekonomik 

nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmekle birlikte, sütün yetersiz olarak algılanmasında en güçlü faktör olarak 

annenin emzirme konusunda kendine yeterince güvenmemesi ve yeterli bilgiye sahip olmaması gösterilmektedir. 

Bu çalışma, çalışan annelerde sütün yeterlilik algısı ve emzirme sürecine ilişkin bilgi ve tutumlarının incelenmesi 

amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini; Karadeniz Bölgesi’nde bir 

Hastanesi’nin Çocuk izlem polikliniğine başvuran çalışan anneler oluşturdu. Araştırmanın örneklemini çalışmanın 

gerçekleştirildiği tarihlerde polikliniğe başvuran ve seçim kriterlerine uyan 150 çalışan anneler oluşturdu. Veri 

toplamada “Kişisel Bilgi Formu”, “Emzirme Bilgi Formu” ve “Anne Sütünün Yetersizlik Algısı Ölçeği” kullanıldı. 

Verilerin değerlendirmesi bilgisayar ortamında uygun istatistiksel analizler kullanılarak yapıldı. Bulgular: 

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 28.04±5.41 olup %38’i üniversite mezunudur. Annelerin % 72.7’si 

isteyerek gebe kaldığını belirtmiş ve % 56.7’si sezaryen ile doğum yapmıştır. Annelerin % 45.3’ü bir saatten daha 

uzun süre önce bebeklerini emzirebildiğini, % 47.3’ü emzirme konusunda eğitim almadığını ve % 64.0’ü daha 

önceki bebeklerini emzirdiğini belirtmiştir. Annelerin % 30.7’si nasıl süt sağacağını ve %18.7’si nasıl süt 

saklayacağını bilmediğini belirtmişlerdir. Anneler çocuklarını ortalama 20.76±9.64 ay emzirmeyi düşünmektedir. 

Çalışmamızda annelerin süt yetersizlik algısı ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 36.45±7.64 olduğu ve 

annelerin %80.7’si sütünü yeterli olarak algıladığı belirtmiştir. Sonuç: Çalışmamız sonucunda annelerin büyük 

çoğunluğun sütünü yeterli olarak algıladığı belirlenmiştir. Çalışan annelerinin emzirme başarısını artırmak için 

annelerin yeterli süt algılarının güçlendirilmesi önemlidir. Çalışan annelere emzirme, süt sağma ve süt saklama 

koşulları konularında doğum öncesi ve doğum sonrası eğitimler verilmelidir 

ANAHTAR KELİMELER: ÇALIŞAN ANNE, EMZİRME, SÜT YETERLİLİK ALGISI 
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AN INVESTİGATİON OF THE KNOWLEDGE AND ATTİTUDES OF THE WORKİNG 

MOTHERS ABOUT THE PERCEPTİON OF MİLK SUFFİCİENCY AND BREASTFEEDİNG 

PROCESS 

 
Aybüke BODUR1, İlknur YAĞCI1, Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR1 

 

1Giresun University 

Aim: The adequacy of breast milk can be proved very easily with tracking the weight of a baby and 24-hour tests 

while the perception of a mother about inadequate milk is not used. Although a mother's milk is sufficient for her 

baby, most mothers believe that they will not be able to breastfeed their babies as a result of their delusion. 

Although this perception may occur due to cultural and socio-economic reasons, the strongest factors in perceiving 

milk amount as insufficient are mothers' lack of self-confidence and lack of adequate knowledge about breast 

feeding. This study was conducted to determine the knowledge levels and attitudes of the working mothers on the 

adequacy perception of milk and the breastfeeding process. Materials and Methods: The universe of this 

descriptive study consisted of the working mothers who applied to the Children's Monitoring Outpatient Clinic of 

a Hospital in the Black Sea Region of Turkey. The sample of the study consisted of 150 mothers who applied to 

the outpatient clinic and met the selection criteria. The data were collected by using the Personal Information 

Form, Breastfeeding Information Form and Breast Milk Sufficiecy Scale. The data were analyzed by using 

appropriate statistical analyses in computer environment. Results: The mean age of the mothers was 28.04±5.41; 

38% of them were university graduates. 72.7% of the mothers stated that they had been pregnant voluntarily; 

56.7% of them had delivered by cesarean section. 45.3% of mothers stated that they could breastfeed their babies 

more than one hour ago; 47.3% of them stated that they had not received breastfeeding education; 64.0% of them 

stated that they had breastfed their previous babies. 30.7% of the mothers stated that they did not know how to 

provide milk; 18.7% of them did not know how to preserve milk. The mothers planned to breastfeed their children 

for 20.76 ± 9.64 months on average. In our study, the mean score of the mothers was 36.45±7.64; 80.7% of the 

mothers perceived their milk as adequate. Conclusion: In conclusion, it was determined that the majority of the 

mothers perceived their milk amount as adequate. It is important to strengthen working mothers' perception about 

adequate milk in order to increase the breastfeeding success of them. Prenatal and postnatal training should be 

provided to the working mothers on breastfeeding, milking and milk storage conditions. 

KEYWORDS: WORKİNG MOTHERS, BREASTFEEDİNG, PERCEPTİON OF MİLK SUFFİCİENCY 
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S-71    GEBELERDE UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Gamze ŞEN1, Şule Nur EROĞLU1, Öznur ÇETİN1 

 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

GEBELERDE UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER GİRİŞ: Gebelik doğal bir olay olmasına 

rağmen fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 

gebelikte uyku kalitesi gebe kadın için önemli bir yer tutmaktadır. AMAÇ: Bu çalışma, gebe kadınların uyku 

kalitesi ile uyku kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma, tanımlayıcı 

bir çalışmadır. 01 Şubat-13 Mart 2019 tarihleri arasında Tokat Devlet hastanesi ve Tıp Fakültesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde 61 gebe ile yapılmıştır. Çalışmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Pittsburgh Uyku 

Kalitesi Ölçeği” (PUKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerinin 

analizinde yüzdelik dağılım, t testi, ki kare testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmada gebe kadınların yaş 

ortalaması 29.78±3.18, % 68.9’u lise mezunu, %78.7’sinin ev hanımı, %36.1’inin üçüncü gebeliği, %75.4’ü 

gebeliğini planladığı ve isteyerek gebe kaldığı, %93.4’ünün son trimesterde olduğu bulunmuştur. Çalışmada 

gebelerin PUKİ puan ortalaması 12.95±0.85 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin %57.3’ünün uyku 

kalitesinin kötü olduğu (>5) bulunmuştur. Uyku kalitesi kötü olan gebelerin %93.4’ünün son trimesterde olduğu 

saptanmıştır. Son trimesterdeki gebelerin PUKÖ puanı 7.22±3.55 olarak belirlenmiştir. Gebelerin toplam uykuda 

kalma süreleri ortalama 7 saat (7.21±0.23) olarak bulunmuştur. Gebe kadınların yaş grupları, eğitim seviyeleri, 

çalışma durumu, gebelik haftası, gebeliğini planlayarak ve isteyerek gebe kalma durumu ile uyku kalitesi düzeyleri 

arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). SONUÇ: Bu çalışmada gebelerin uyku 

kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir. Gebelik sürecinde en kötü uyku kalitesinin son trimesterde olduğu 

bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: gebelik, uyku kalitesi, uyku süresi 
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SLEEP QUALİTY İN PREGNANT WOMAN AND THE FACTORS AFFECTİNG 

 
Gamze ŞEN1, Şule Nur EROĞLU1, Öznur ÇETİN1 

 
1Gaziosmanpaşa University  

Entry: Although pregnancy is a natural phenomenon, it brings many changes in physiological, psychological and 

social aspects. Therefore, sleep quality in pregnant women is important for the pregnant women. Aim: This study 

was carried out to determine the factors affecting sleep quality and sleep quality of pregnant women. Method: The 

study is a descriptive study. From February to 13 March 2019, this study has been carried out with 61 pregnant 

womenin Tokat State Hospital and Medical Faculty Education and Research Hospital. In this study, data were 

collected using ‘Personal Information Form’ and ‘Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)’.The data were collected 

by face-to-face interview. Percentage distribution, t-test and chi-square tests were used to analyse the data. 

Findings: In this study, it is found that the mean age of pregnant women in the study is 29.78±3.18, 68.9% women 

are high school graduate, 78.7% of them are housewives, 36.1% of the women is to be pregnant of the third, 75.4% 

of them planned pregnancy and willingly conceived, 93.4% of women is in the last trimester. In the study, it was 

determined that the mean PSQI score of the pregnant women was 12.95±0.85. It was found that 57.3% of pregnant 

women who participated in the study had poor sleep quality(>5). It was determined that 93.4% of pregnant women 

with poor quality of sleep were in the last trimester.PSQI scores in the last trimester of pregnancy has been 

determined as 7.22±3.55. The total duration of sleep in pregnant women was found to be 7 hours (7.21±0.23). 

There were no statistically significant differences between the pregnant women 's age groups, education levels, 

working status, gestational week, planning their pregnancy and willingness to conceive and sleep quality levels. 

Result: In this study, it was determined that the sleep quality of pregnant women is bad. It was found that during 

pregnancy, the worst sleep quality is in the last trimester. 

KEYWORDS: PREGNANCY, SLEEP QUALİTY, SLEEP TİME 
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S-72    EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ayten GEZGİNCİ1, Şeyda Ferah ARSLAN2 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2Çanakkale Onekiz Mart Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Empati, en basit şekilde, sosyal bir varlık olan insanın karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini 

doğru bir şekilde anlaması ve yorumlamasıdır. Terapötik ilişkinin gelişimi için gerekli olduğu kabul edilir. Sağlık 

profesyonellerinin hastalarıyla empati kurabilmeleri arzulanan amaçlardan birisidir. Bu çalışma ebelik bölümü 

öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı 

tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ebelik 

bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 231’ine ulaşılmıştır. 

Veriler anket formu ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi, korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile 

analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamındaki 

öğrencilerin yaş ortalamasının 21.03±1.80 olduğu, %31.0’inin birinci sınıfa devam ettiği, %40.3’ünün en uzun 

süre ilde yaşadığı, %84.4’ünün orta sosyoekonomik düzeye sahip olduğu saptanmıştır. Çalışma kapsamına alınan 

öğrencilerin empatik eğilim puan ortalaması 70.47 ± 9.16 bulunmuştur. Sınıflara göre empatik eğilim puan 

ortalamaları ise sırası ile; I.sınıf 71.69± 9.09, II. sınıf 71.47±8.09, III. sınıf 67.46±8.69, IV. sınıf 71.63±10.36 

olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin empatik eğilimlerinin devam ettikleri sınıfa göre farklılık göstermediği 

saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri (yaş, evde birlikte yaşadığı kişi sayısı) ile empatik 

eğilim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: 

Öğrencilerin empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Empati becerisine sahip ebeler hasta, 

hasta yakını ve ekip arkadaşlarıyla etkili ve başarılı iletişim kurabilir. Bulgularımız öğrencilerin empatik eğiliminin 

geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Konuyla ilişkili çeşitli eğitim ve konferansların verilmesi 

önerilmektedir. 
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EVALUATION OF THE EMPATHIC TENDENCY OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Ayten GEZGİNCİ1, Şeyda Ferah ARSLAN2 

 
1Canakkale Onsekiz Mart University 

Introduction and Purpose: Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. It 

is regarded as being crucial to the development of the therapeutic relationship. It is widely accepted that the ability 

of health professionals to empathise with their patients is a desirable quality. This study was planned for 

determining the levels of empathic tendency in the midwifery students. Material-Method: This study is a 

descriptive research. It context included students in school of health services on midwifery department. 231 of 

students could be reached at the time of enrolment. A questionnaire and the Empathic Tendency Scale (ETS) were 

used for data collection. Mean, standart deviation, frequency, percentages, T-test, correlation analysis were used 

to evaluate the data. The data were analyzed with SPSS 21.0 program. The significance level was accepted as 

p<0.05. Results: It was determined that students included in the study had an age average of 21.03±1.80, 31.0% 

were first grade students, 40.3% lived in a province for the longest time, 84.4% had middle income. The average 

of the empathic tendency points of the students included in the study was found to be 70.47±9.16. The average 

empathic tendency points with respect to the grades were determined to be 71.69±9.09 for the 1st Grade, 

71.47±8.09 for the 2nd Grade, 67.46±8.69 for the 3rd Grade and 71.63±10.36 for the 4th Grade. The difference 

has not been determined for empathic tendency of students according to their classes level. There was no statistical 

significance between the sociodemographic characteristics of the students and the empathic tendency level. 

Conclusions and Recommendations: The empathic tendencies of students were moderate. Midwifes with a 

empathy skills may establish effective and successful relationships with patients, relatives and colleagues. Result 

showed that the empathic tendency of midwifery students not satisfying and need to be improved. 

KEYWORDS: EMPATHIC TENDENCY, MIDWIFERY STUDENTS, EDUCATION 
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S-74    EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GÜDÜLENME DÜZEYLERİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Özden ÖZEN1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik bölümü öğrencileri (03.12.2018-03.02.2019 tarihleri arasında) oluşturmuş, araştırmaya katılmayı kabul 

eden öğrenciler (n=239) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı kurumdan ve Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 

hazırlanan anket formu ve “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği (GKSÖ)” kullanılarak yüzyüze 

görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yüzde, frekans dağılımları, pearson korelasyon 

analizi, student t testi ve Anova analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin çoğu (%28.5) 1.sınıfta 

öğrenim görmekte olup, ebelik bölümünde olmaktan memnundur (%66.5). Öğrencilerin GKSÖ içsel güdülenme 

alt ölçeğinden ortalama 43.78±7.10 (min-max: 11-55), dışsal güdülenme alt ölçeğinden ortalama 21.27±3.30 (min-

max: 5-25), olumsuz güdülenme alt ölçeğinden ortalama 21.11±6.27 (min-max: 8-40), toplamda 86.17±10.35 

(min:24-max:120. Elde edilen puan ne kadar yüksekse güdülenme düzeyi de o kadar fazla olmaktadır) aldıkları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin toplam GKSÖ toplam puanı ile yaşları arasında yapılan analizde ilişki bulunmamıştır 

(r=-0.02; p=0.66). Öğrencilerin GKSÖ toplam puanı ve bölüm memnuniyetleri arasında yapılan analizde 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur (F=8.56; p=0.00). Farkın kaynağı bölümden memnun olanlar ve 

olmayanlardan kaynaklanmaktaydı. Öğrencilerin GKSÖ toplam puanı ve sınıfları (F=1.07; p=0.36), okul başarı 

durumu (F=2.52, p=0.08) arasında yapılan analizde istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Öğrencilerin GKSÖ 

toplam puanı ve ailede sağlık çalışanı olup olmaması arasında yapılan analizde istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır (t=1.36, p=0.17). Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin dışsal güdülenme puan ortalaması yüksek, içsel 

güdülenme ve toplam mesleki güdülenme düzeyi ise ortalamanın üzerinde belirlenmiştir. Çalışmada güdülenmeyi 

yaş, sınıf, ailede sağlık çalışanı olması ve okul başarısı etkilemediği, bölüm memnuniyetinin etkilediği 

görülmüştür. Öğretim sürecine ilişkin öğrencilerin beklentilerinin dikkate alınması, öğrencinin uygun rol modelleri 

ile karşılaşmasının sağlanması ve uygun geri bildirimler verilmesi dışsal güdülenmeyi artırabilir. 
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LEVELS OF OCCUPATİONAL MOTİVATİON OF THE STUDENTS AT THE MİDWİFERY 

DEPARTMENT AND THE AFFECTİNG FACTORS 

 
Özden ÖZEN1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1 

 
1 Tokat Gaziosmanpasa University 

Aim: This study was conducted with aim of determining the level of occupational motivation of midwifery students 

and the factors affecting it.Method:The population of this descriptive study was composed of the students at the 

Department of Midwifery(03.12.2018-03.02.2019).The students who accepted to participate in the 

study(n=239)were included.The data were collected by face to face interview using the questionnaire prepared by 

the researchers and the Motivation’s Resources and Problems Scale(MRPS).The data were analyzed using 

percentage, frequency distribution, pearson correlation analysis, student's t test and Anova analysis.Results:Most 

of the participants (28.5%) were at first grade and happy to be in midwifery department (66.5%).The mean score 

of the students was 43.78±7.10(min-max:11-55),the mean of the external motivation subscale was 

21.27±3.30(min-max:5-25),and the negative motivation subscale of the students was 21.11±6.27(min-max:8-

40),in total,86.17±10.35(min:24-max:120.The higher the obtained score,the higher the level motivation).No 

relationship was found between the total MRPS score and the age in the analysis(r=-0.02;p=0.66).There was 

statistically significant difference between the students' total score of MRPS and the satisfaction with the 

department(F=8.56;p=0.00).The source of the difference was found to be those who were satisfied with the 

department and those who were not.There was no statistically significant difference between the students' total 

scores in classes(F=1.07;p=0.36)and the results of school success(F=2.52,p=0.08).There was no statistically 

significant difference between the students' total score of MRPS and whether there was a health worker in the 

family(t=1.36,p=0.17)or not.Results&Suggestions:The students' external motivation score was high,internal 

motivation and total occupational motivation were above average.In the study,it was observed that the motivation 

was not effected by age,grade,existence of a health worker in the family and school success.However it was found 

that the satisfaction with the department affected the motivation.Taking into account the expectations of the 

students about the education process, ensuring the students meet their appropriate role models and giving 

appropriate feedback can increase the external motivation. 

KEYWORDS: PROFESSİONAL MOTİVATİON, MİDWİFERY, MİDWİFERY EDUCATİON 
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S-75     MENOPOZ DÖNEMİNDE OLAN KADINLARDA YORGUNLUK DÜZEYİ VE 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 
Feride TAŞKIN YILMAZ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Özlem AKGÜN3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet Giriş ve Amaç: Menopoz dönemde, östrojen hormonunun azalmasına bağlı kadınlarda hormonal, fiziksel ve 

duygusal değişimler ile birlikte yorgunluk, uyku ve konsantrasyon problemleri meydana gelmektedir Araştırma, 

menopoz döneminde olan kadınların yorgunluk düzeyini ve ilişkili faktörleri saptamak amacıyla yapıldı. Yöntem: 

Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmaya menopoz dönemde bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

392 kadın katıldı. Veriler, birey tanılama formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği ile toplandı. Piper Yorgunluk Ölçeği, 

davranışsal, duygulanım, duyusal ve bilişsel alt boyutlarında oluşmakta, ölçekten alınabilecek 0 puan yorgunluğun 

hiç olmadığını, 1-3 puan hafif, 4-6 puan orta, 7-10 puan ise şiddetli düzeyde olduğunu göstermektedir. İstatistiksel 

değerlendirmede yüzdelik, ortalama, student t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis 

testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Kadınların Piper Yorgunluk Ölçeği genel puan ortalaması 

5.59±1.46 olup, daha çok duyusal alanda yorgunluk yaşadıkları belirlendi (5.90±1.75). Herhangi bir işte 

çalışmayan, sigara içen, obez olan, kronik hastalığı bulunan, jinekolojik cerrahi işlem geçiren, 7 ve üzeri sayıda 

gebelik öyküsü bulunan ve menopoz ile ilgili sağlık çalışanlarından bilgi almayan kadınların yorgunluk düzeyi 

daha yüksek bulundu (p<0.05). Bununla birlikte yaş ve menopoz yaşı ile Piper Yorgunluk Ölçeği puan ortalaması 

arasında zayıf düzeyde pozitif yönde farklılık olduğu tespit edildi (p<0.01). Sonuç ve Öneriler: Menopoz 

döneminde olan kadınların orta düzeyde yorgunluk yaşadığı; çalışma durumu, sigara içme, beden kitle indeksi, 

kronik hastalık varlığı, jinekolojik cerrahi işlem geçirme, gebelik sayısı ve menopoz ile ilgili eğitim alma durumları 

ile yorgunluk düzeyi arasında ilişki olduğu belirlendi. Sağlık profesyonellerinin yorgunluk açısından risk grubunda 

olan kadınları yakından takip etmesi, bu bireylere yönelik fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitim 

ve danışmanlık hizmeti sunması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MENOPOZ, KADIN, YORGUNLUK 
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LEVEL OF MENOPAUSE FATIGUE IN WOMEN AND ASSOCIATED FACTORS 

 
Feride TAŞKIN YILMAZ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Özlem AKGÜN3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Abstract Introduction and Objective: In menopausal women, hormonal, physical and emotional changes and 

fatigue, sleep and concentration problems occur due to estrogen hormone reduction. This study was carried out to 

determine the fatigue level and related factors of women in menopause period. Methods: This descriptive study 

included 392 women in the menopausal period who agreed to participate in the study. Data were collected using 

an individual identification form and Piper Fatigue Scale. Piper Fatigue Scale is composed of behavioral, affective 

meaning, sensory and cognitive sub-dimensions. 0 point indicate no fatigue, 1-3 points indicate mild fatigue, 4-6 

points indicate moderate fatigue and 7-10 points indicate severe fatigue. Percentage, mean, student t test, Mann-

Whitney U test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test and Pearson Correlation analysis were used for 

statistical analysis. Results: The mean Piper Fatigue Scale score was 5.59±1.46 in women and it was found to be 

more frequent in the sensory area (5.90±1.75). Fatigue level of women does not working in any job, smoking, 

being obese, having chronical disease, having gynecologic surgery, having 7 or more pregnancies, and not 

receiving information from health workers about menopause were found to be higher (p<0.05). However, there 

was a weak positive difference between menopausal age and mean Piper Fatigue Scale score (p<0.01). Conclusion 

and Recommendations: Menopausal women had moderate level fatigue. It was determined that there was a 

relationship between fatigue level and working status, smoking, body mass index, presence of chronic disease, 

having gynecological surgery, number of pregnancies, having education about menopause. It is recommended that 

health professionals should closely follow women in risk group for fatigue, and provide training and counseling 

services on physical activity and healthy nutrition for these individuals. 

KEYWORDS: MENOPAUSE, WOMEN, FATIGUE 
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S-76    ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE VERİLEN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN 

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ 

 
İlknur BİLGİN1, Sultan UÇUK1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

Giriş ve Amaç Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilere verilen ilkyardım eğitiminin bilgi düzeylerine etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem Araştırma, ön test-son test düzeninde yarı deneysel çalışma 

olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, ortaöğretim 6,7 ve 8. sınıfında öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmuştur. Örnekleme ise evrenin tamamı (çalışmaya katılmayı kabul eden 194 öğrenci) alınmıştır. Veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan kişisel bilgi formu ve öğrencilerin ilk 

yardım bilgi düzeylerinin belirleyen toplam 29 sorudan oluşan soru formu kullanılmıştır. Soru formu 

değerlendirilirken minimum 0 puan, maksimum 29 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Öğrenciler ilk olarak, 

sınıfta araştırmacıların gözetiminde soru formlarını doldurmaları sağlanmıştır. Sonrasında öğrencilere grup 

halinde ilk yardım eğitimi yapılmıştır. Eğitimden bir hafta sonrasında öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin 

ölçen soru formu sınıf ortamında tekrar uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar ve SPSS 

programı kullanılmıştır. Bulgular Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalamaları 12.87±0.87 olup 

%45.4’ü kız, %36.6’sı altıncı sınıfta ve %32.5’i yedinci sınıfa okumaktadır. Öğrencilerin %46.4’ünün evinde bir 

sağlık kitabı olduğu, % 24.7’si televizyonda çıkan sağlık ile ilgili haberleri takip ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

öğrencilerin %73.2’si daha önceden bir sağlık eğitimine katıldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin eğitim öncesi başarı 

puan ortalamaları 14.16±4.30 iken sonrasında başarı puan ortalamalarının 20.47±5.74 olduğu saptanmıştır. Sonuç 

ve Öneriler İlk yardım herkesin ihtiyacı olan bir bilgidir. Çalışmada verilen temel ilkyardım eğitiminin öğrencilerin 

bilgi düzeyinde anlamlı bir artış sağladığı saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENCİ, İLKYARDIM, EĞİTİM 
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EFFECT OF EMERGENCY RESPONSE EDUCATİON İN SECONDARY SCHOOLS ON 

KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS 

 
İlknur BİLGİN1, Sultan UÇUK1 

 
1Sivas Cumhuriyet University  

Introduction and Aim This research was planned with a view to evaluate the effect of emergency response 

education on secondary school students’ emergency response knowledge levels. Method The work was performed 

as a semi-experimental study with pre-test post-test design. The research sample consists of 6th, 7th and 8th grade 

students receiving education in secondary schools. All research population (194 students who consented to 

participate in the work) were included in the research sample. Personal information form, and a questionnaire with 

29 questions for determination of emergency knowledge levels of the participating students, were used as data 

collection tools prepared by the authors after a literature survey. Minimum and maximum scores, in the 

questionnaire, were specified as 0 and 29, respectively. The students were first asked to complete the 

questionnaires under the supervision of the researchers. Afterwards, the students in groups were given an 

emergency response training. A week after the training, the students were asked to complete the questionnaire 

form again to evaluate their emergency knowledge levels. Percentage distribution and SPSS software were used 

for data analysis. Findings The age average of the participating students is 12.87±0.87. 45.4% are female students, 

36.6% are sixth grade students, and 32.5% are 7th grade students. 46.4% stated that they have a book about 

healthcare at their home, and 24.7% stated that they follow the news on healthcare on television. Also, 73.2% of 

the students reported that have participated in a healthcare training earlier. The succes score averages of the 

students was found to be 14.16±4.30 prior to the training, and 20.47±5.74 after the training. Conclusion and 

Recommendations Emergency response knowledge is a requisite for everyone. The fundamental emergency 

response training provided in the research was found to result in a significant increase in the knowledge level of 

students. 

KEYWORDS: STUDENT, EMERGENCY, EDUCATİON 
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S-77    DOĞUMDA EŞ VE ANNE/ARKADAŞ DESTEĞİ SÜRECİ ETKİLER Mİ? 

 
Sümeyye TOKAT1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi 

Araştırma, doğumda eş, anne/arkadaş ve ebe desteğinin doğum sürecine etkisini incelemek amacıyla 

karşılaştırmalı tanımlayıcı şekilde planlanmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran primipar kadınlar oluşturmuştur. Örneklem grubuna ise aynı hastanede Kasım 

2018-Mart 2019 tarihleri arasında doğumunu yapmak üzere başvuran primipar 80’er gebe alınmıştır. Halen veri 

toplama aşaması devam etmektedir. Kadınların istekleri destek doğrultusunda doğumlarında eşleri, 

anne/arkadaşları ve bir gruba rutin ebe tarafından doğum desteği verilmiştir. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen Gebe Tanılama Formu ve Doğum Sonu 

Konfor Ölçeği (DSKÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23,87±2,98 (min 19-max 34) olup, %78’i 8 

yıllık eğitim almıştır. Hastaneye ilk yatışlarında korku/anksiyete açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır 

(p<0,05). Geçiş fazında korku/anksiyete puanı en düşük puan eş desteği alan (7,08±0,88) gruptave ağrı ile baş 

etmede en düşük puan ebe desteği alan (1,83±0,57) grupta bulunmuştur (p>0,05). Katılımcıların dilatasyon 5 

cm’den 8 cm’ye kadar geçen süre eş desteği grubunda ortalama 158,68±17,81 dk anne\arkadaş desteği grubunda 

177,46±19,31 dk ve ebe desteği alan grupta 174,89±20,17 olarak en uzun süre olarak bulunmuştur. Doğumda eş 

desteği alma doğumun aktif fazını istatistiki olarak anlamlı şekilde kısaltmaktadır (p<0,05). Doğum eyleminden 

memnuniyet durumu eş desteği alan grupta (8,54±1,16) en yüksektir (p<0.05). Çalışma sonuçlarına göre doğum 

memnuniyeti ve doğum süresi açısından eş desteğinin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, EŞ DESTEĞİ, DOĞUM DESTEĞİ, ANNE/ARKADAŞ DESTEĞİ, 

DOĞUM KONFORU 
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WİFE AND MOTHER / FRİEND SUPPORT AT BİRTH AFFECT THE PROCESS? 

 
Sümeyye TOKAT1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara University, 2Marmara University 

The study was planned as a comparative descriptive study in order to examine the effect of spouse, mother / 

girlfriend and midwife support on birth process. The sample group consisted of 80 women who give their first 

birth and they were admitted to Istanbul Esenler Obstetrics and Gynecology Hospital between November 2018 

and March 2019. In line with their demand, wife support was given the fisrt group, mother / friend support to the 

second group and routine midwife support was given to third group and Postpartum Comfort Scale which was 

developed in accordance with the literature were used by the researchers to collect the data. The mean age of the 

participants was 23,87 ± 2,98 (min 19-max 34) and 78% of them received 8 years of education. There was no 

difference between the groups in terms of fear / anxiety in the first admission to the hospital (p <0.05). In the 

transition phase, the fear / anxiety score was found to be the lowest score (7.08 ± 0.88) in the group receiving 

spousal support and the lowest score of struggling with pain (1,83 ± 0,57) was found in the group which receiving 

midwife support. The mean time was found between 158.68 ± 17.81 when the dilatation of participiants 5 cm and 

8 cm in the wife support group, and it was found 177,46 ± 19,31 minutes in the mother / friend support group and 

174,89 ± 20,17 in the routine midwife support group. Satisfaction level with labor was highest in the group which 

received spousal support (8.54 ± 1.16) (p <0.05). According to the results of the study, midwives need to be 

stronger in dealing with the pain effectively. In addition, we can provide wife support to routine care 

simultaneously for women who want to have a more satisfying unique experience of labor. 

KEYWORDS: BİRTH, SUPPORT FOR SPOUSES, BİRTH SUPPORT, MOTHER SUPPORT, BİRTH 

COMFORT 
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S-78    DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE LOHUSALARIN DOĞUM SONU KONFOR VE 

DOĞUMDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Emine KURT CAN1, Serap EJDER APAY2 

 
1Harran Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırmanın amacı doğum şekline göre lohusaların doğum sonu konfor ve doğumdan memnuniyet 

düzeylerini belirlemektir. Materyal ve Metot: Araştırma, Türkiye’de Van il merkezinde bulunan Van Bölge Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Van il merkezinde bulunan Van Bölge Kadın Doğum Hastanesi’ nde ilgili kliniklerde 

sezaryen veya normal doğum yapan lohusalar oluşturmaktadır. Araştırmaya 208 NSD yapan ve 209 CS olan lohusa 

dahil edilmiştir. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Doğum Sonu Konfor Ölçeği”, “Normal Doğumda Anne 

Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği”, “Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği” 

kullanılarak toplanmıştır. Veriler (SPSS) 18 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde; grupların tanımlayıcı özelliklerini incelemek için yüzdelik, grupların karşılaştırılmasında 

ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada vajinal doğum yapan lohusaların DSKÖ’nün toplam puan 

ortalamasının 3.58±0.35 olduğu, sezaryen olan lohusaların DSKÖ’nün toplam puan ortalamasının 3.37±0.35 

olduğu saptandı. NSD yapan lohusaların CS olanlara göre DSKÖ toplam puan ortalaması daha yüksek bulundu ve 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı oduğu saptandı (p<0.05). Vajinal doğum yapan lohusaların %79.4’ünün, 

Sezaryen doğum yapan lohusaların %73.6’sının memnuniyetlerinin düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: NSD yapanların doğum sonu konforu CS olanlara 

göre daha yüksek olduğu ve iki grupta da memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: 

Doğum Şekli, Doğum Sonu Konfor, Doğum Sonu Memnuniyet 
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DETERMİNATİON OF POSTNATAL COMFORT AND SATİSFACTİON LEVELS OF 

PUERPERANTS ACCORDİNG TO THE TYPES OF BİRTH 

 
Emine KURT CAN1, Serap EJDER APAY2 

 

1Harran Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Determination of Postnatal Comfort and Satisfaction Levels of Puerperants According to the Types of Birth 

Purpose: The purpose of this study is to determine the puerperants' levels of postpartum comfort and satisfaction 

with the birth, according to the type of birth. Material and Method: The research was carried out in the Gynecology 

Clinic of Van Regional Training and Research Hospital, located in Van province in Turkey, between July and 

December, 2016. The universe of the study is formed by the puerperants that had a cesarean section or normal 

delivery at the relevant clinics of Van Regional Gynecology Hospital, which is located in Van province centre. 

The survey included the puerperants, 208 of whom had NSDs and 209 had CSs. Data were collected using “Survey 

Form”, “Postnatal Comfort Scale”, “Maternal Satisfaction Rating Scale at Normal Birth” and “Maternal 

Satisfaction Rating Scale at Cesarean Birth”. The data were evaluated in the (SPSS) 18 program pack. In the 

evaluation of the data, the percentage was used to examine the descriptive characteristics of the groups, and the 

chi-square test was used to compare the groups. Findings: In the study, it was determined that the mean total score 

of postnatal comfort scale (PCS) of vaginal delivery puerperal women was 3.58±0.35 and mean PCS total score 

of the cesarean puerperal women was 3.37±0.35.The mean PCS total score of puerperants who had NSD was 

found to be higher than those of CS, and the difference was found to be statistically significant (p<0.05). 79.4% 

of vaginal delivery puerperants, 73.6% of cesarean delivery puerperants were found to be less satisfied, and the 

difference between the groups was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: It was determined that the 

postnatal comfort of NSD patients was higher than that of CS patients and satisfaction levels were lower in both 

groups. Keywords: Type 

KEYWORDS: TYPE OF BİRTH, POSTNATAL COMFORT, POSTNATAL SATİSFACTİON 
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S-79     GENÇ KADINLARDA PREMENSTURAL SENDROM İLE UYKU KALİTESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Rukuye AYLAZ1 

  
1İnönü Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Mensturasyon kadın hayatının yaklaşık yarısını kapsayan fizyolojik bir olaydır. Premenstrüel 

Sendrom (PMS) doğurganlık çağındaki pek çok kadını olumsuz etkilemektedir. İnsanın fiziksel ve ruhsal olarak 

sağlıklı bir birey olması için uyku ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. Bu çalışma genç kadınlarda 

premenstural sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için planlanmıştır. Yöntem: Kesitsel türde 

olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2016-

2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. Araştırmanın örneklem ise; yapılan 

güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen %95 güven aralığında, 

evreni % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı 

İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin 

adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak değerlendirilmiş, araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde 

dağılımı, t testi ve korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 

(minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, annesinde PMS şikayetleri bulunan %52.4, PMS puan 

ortalaması 143.89±9.7 (minimum 44, maksimum 165) olarak saptanmıştır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda 

yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) 

olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin PMS puanı ile uyku sorunları arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmiştir (r=.30, p=.001). Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen 

belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının 

arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmişti. Genç kadınlara semptomların 

şiddetini azaltıcı önlemler alınması ve uyku kalitesinin artırılması konusunda farkındalık yaratılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GENÇ KADIN, PREMENSTRÜEL SENDROM, UYKU KALİTESİ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTURAL SYNDROME AND SLEEP QUALITY 

İN YOUNG WOMEN 

 
Rukuye AYLAZ1 

 
 1Inonu University 

Introduction and purpose: Menstruation is a physiological event that covers about half of a woman's life. 

Premenstrual Syndrome (PMS) adversely affects many women of childbearing age. It is extremely important that 

the human being is physically and mentally healthy and needs to be met. This study was planned to determine the 

relationship between premenstural syndrome and sleep quality in young women. Method: This cross - sectional 

study was conducted with female students studying at İnönü University Faculty of Health Sciences between 

February - May 2017. The population of the study is 1200 women students who continue their education in the 

Faculty of Health Sciences in the 2016-2017 academic year. The sample of the research is; In the 95% confidence 

interval determined by 5% error level in the magnitude of double-sidedness with the power analysis at the level of 

double-sided significance, the universe was composed of 321 female students with 95% representation power. 

Personal data form, Women's Health Initiative Insomnia Scale and Premenstrual Syndrome Scale (PMSI) were 

used for data collection. The premenstrual symptoms of the students were evaluated retrospectively and the data 

obtained from the study were evaluated by using frequency and percentage distribution, t test and correlation. 

Results: The mean age of the students was 21.01 ± 1.8 years (minimum 18 years, maximum 34 years), the first 

menstrual age was 13.44 ± 1.2 years, his mother had PMS complaints 52.4% and the mean PMS score was 143.89 

± 9.7 (minimum 44, maximum 165). The most common symptoms; fatigue sensation (51.1%), feeling distressed 

(48.9%), feeling sick (48.2%) and back pain (47.6%). A statistically significant positive correlation was found 

between PMS score and sleep problems of the students (r = .30, p = .001). Conclusion and Suggestion: In this 

study, the most common symptom of PMS was the feeling of fatigue in the legs and feeling themselves distressed. 

As the PMS scores increased, there was a statistically significant positive correlation between the sleep problems 

and the increase in sleep problems. Young women are advised to take measures to reduce the severity of symptoms 

and to raise awareness on the improvement of sleep quality. 

KEYWORDS: YOUNG WOMAN, PREMENSTRUAL SYNDROME, SLEEP QUALİTY 
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S-80     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BEKLENTİLERİ 

 
Deren ÖTE1, Sinem ÇALLI2, Ferhan ŞAHİN2, Birsen KARACA SAYDAM3 

 
1Ege Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 3Ege Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Yükseköğretimde kalitenin sağlanması için önemli noktalardan birisi öğrencilerin mesleki 

beklentilerine olabildiğince cevap verebilmektir. Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin mesleki beklenti 

düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi 

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı (n=420) 

oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş olup çalışmaya katılmaya istekli, verilerin toplandığı gün okulda 

bulunan 337 ebelik öğrencisi örneklemi oluşturmuş ve evrenin %80.2’sine ulaşılmıştır. Çalışmanın yapılması için 

E.Ü. Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu, E.Ü.SBF/İASYO Ebelik Bölüm Başkanlığı ve öğrencilerden gerekli izinler 

alınmıştır. Araştırma verileri literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu ve yüz yüze görüme yöntemi 

ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 programında sayı, yüzde dağılımları yanı sıra Chi Square (2) testi yapılarak 

analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.162.16 (min=17.0-max=31.0) olup 

%26.4’ünü 4.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %63.2’sinin bölümü isteyerek tercih etmiş, %42.1’inin 

mesleğinden “oldukça memnun”, %42.7’inin mezun olduktan sonra bir hastanede ebe olarak çalışmayı istediği, 

%36.8’inin mesleğin “statüsünün” değişmesini arzu ettiği ve %26.4’ünün bir ebede “özgüven ile mesleki 

donanım”ın mutlaka bulunması gerektiğini belirtmiştir. Sonuç: Çalışmaya katılan Ebelik mesleğini tercih etmiş 

olan gençlerin lisans eğitiminde mesleğin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark ettikleri, meslek 

seçiminden memnun oldukları ve gelecekte ebe olarak çalışarak mesleğin statüsü için çaba sarf edebilecekleri 

söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİLERİ, MESLEKİ BEKLENTİ, MEMNUNİYET, 

MOTİVASYON 
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PROFESSİONAL EXPECTATİONS OF MİDWİFERY STUDENTS 

 
Deren ÖTE1, Sinem ÇALLI2, Ferhan ŞAHİN2, Birsen KARACA SAYDAM3 

 
1Ege University, 2Ege Universty, 3Ege University  

Introduction and Purpose: One of the important points for achieving quality in higher education is to be able to 

answer as much as possible to the students' professional expectations. This study aimed to investigate the level of 

professional expectations midwifery department students. Method: The universe of descriptive study was planned 

Ege University Izmir Ataturk School of Health and the Faculty of Health Sciences and all of the midwifery 

department students (n=420) were created. The sample selection wasn’t not made and the willingness to participate 

in the study, the data collected on the day of the school in the school of 337 midwifery students created and 80.2% 

of the universe reached. E.Ü. Medical Research Ethics Committee, E.Ü.SBF / İASYO Department of Midwifery 

Department and necessary permissions were obtained from the students. The data were collected by a questionnaire 

and face-to-face method. Data were analyzed by SPSS 18.0 program, number, percentage distributions as well as 

Chi Square (2) test. Results: The mean age of the students participating in research 20:16 16.2 (min-max = 17.0 

= 31.0) is accounted for 26.4% 4th students. Of the students, 63.2% preferred the part willingly, 42.1% were highly 

satisfied with their profession, 42.7% wanted to work as a midwife in a hospital after graduation, 36.8% wanted 

to change the 42 status le of the profession and 26.4% said One midwife stated that in self-confidence and 

professional equipment” must be found. Conclusion: In the midwifery participating in the study have opted for 

young people who graduate education profession is strong and they noticed aspects that need improvement, they 

are satisfied with the choice of occupation and say they can strive for the status of the profession by working as a 

future midwife. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, PROFESSİONAL EXPECTATİON, SATİSFACTİON, 

MOTİVATİON 
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S-81    DOĞAL (NAZİK) SEZARYEN VE EBELİK UYGULAMALARI 

 
Sinem ATABEY1, Büşra KAYNAR1, Ayla ERGİN2 

 
1Kocaeli Üniversitesi, 2Kocaeli Üniversitesi  

Giriş: Kadınların yaşamında oldukça önemli bir deneyim olan doğum, anne ve yenidoğan sağlığını açısından 

oldukça önemlidir. Son yıllarda kadınlar/ aileler pozitif, eşsiz ve memnun bir doğum deneyimleri yaşamak 

istemektedirler. Doğum memnuniyeti çok boyutlu bir kavram olup, bu deneyimi etkileyebilecek faktörlerden biri 

de doğum şeklidir. Amaç: Bu makalenin amacı, doğal sezaryen (nazik sezaryen) kavramını ebelik uygulamaları 

kapsamında ele alarak incelemek, sağlık profesyonellerine tanıtmak ve klinik rehberler hazırlanmasına yardımcı 

olmaktır. Son yıllarda doğumdaki anne memnuniyeti çalışmalarının artışı ile birlikte yeni bir sezaryen doğum 

modeli doğmuştur. Bu model “doğal sezaryen, nazik sezaryen ve aile merkezli sezaryen” isimleriyle 

tanımlanmıştır. Bu modelin amacı, tıbbi endikasyonu gereği yapılan sezaryen doğumlarda güvenlikten ödün 

vermeden kişilerin, aile merkezli doğal bir deneyim yaşamalarını ve doğuma aktif katılımlarını sağlamaktır. 

Doğuma eş desteği sağlanması, ameliyathanenin önceden görülmesi ve ailenin bilgilendirilmesi, ebeveynlerin 

kendi doğumu izlemesine imkân sağlanması, sezaryen doğumunda normal doğumu taklit edercesine yavaş ve sakin 

davranılması, geç kordon klemplenmesi, erken ten temasının sağlanması ve emzirmenin ameliyathanede 

başlatılması gibi uygulamalar bu yöntemin en önemli bileşenleridir. Ayrıca bu yöntem ile yüksek apgar skoru, 

emmede artış, erken emzirmeye başlama ve ebeveyn-bebek bağlanmasının sağlanması gibi anne ve bebek sağlığı 

üzerine de olumlu katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sonuç: Ülkemizde sezaryen uygulamalarında doğal 

(nazik) sezaryen kavramının benimsetilmesi ve bu konu üzerine kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yapılarak sağlık 

profesyonellerine sunulması yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞAL SEZARYEN, NAZİK SEZARYEN, EBELİK, EBELİK 

UYGULAMALARI 
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NATURAL (GENTLE) CAESAREAN AND MİDWİFERY PRACTİCES 

 
Sinem ATABEY1, Büşra KAYNAR1, Ayla ERGİN2 

 
1Kocaeli University, 2Kocaeli University  

Introduction: Birth, a very important experience in women's life, is also very important for mother’s and newborn’s 

health. In recent years women / families wish to experience positive, unique and satisfying birth experiences. Birth 

satisfaction is a multidimensional concept and one of the factors that may affect this experience is the form of 

birth. Aim: The aim of this study was to analyze the concept of natural cesarean (gentle caesarean) in the context 

of midwifery practices, to introduce it to health professionals and to help prepare clinical guidelines. Results: In 

recent years, a new cesarean birth model has been born with the increase of maternal satisfaction studies at birth. 

This model is named as “natural cesarean, gentle caesarean and family centered cesarean”. It aimed to provide a 

family-centered natural experience and active participation in delivery without sacrificing safety in cesarean 

deliveries due to medical indications. The most important components of this method are the provision of spousal 

support to the birth, the pre-examination of the operating room and informing the families about the operating-

room conditions, providing an opportunity to monitor their own birth processby the parent, the slow and calm 

behaving during the caesarean delivery to mimic natural birth, the late cord clamping, the early skin contact and 

the initiation of breastfeeding in the operating room. This method also aims to provide a positive contribution to 

maternal and infant health by reaching to a high Apgar score via increased parent-infant attachment, early 

breastfeeding and augmented breastfeeding. Conclusion: It is beneficial to adopt the concept of natural (gentle) 

caesarean in our country. Performing research on this subject and presenting reliable. 

KEYWORDS: NATURAL CAESAREAN, GENTLE CAESAREAN, MİDWİFERY, MİDWİFERY 

PRACTİCES. 
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S-82    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN AKRAN DESTEĞİ 

VE YETERSİZLİK DUYGULARI 

 
Elif Tuğçe ÇİTİL1, Emine GÜDEK SEFEROĞLU1, Funda ÇİTİL CANBAY2, Ayşe GÜROL3, Fatma 

Simge ÜLKAN1, Nazlı Seval KARAKAN1, Ayçin YÜCEL1, Narin YÜKSEL1 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2Adnan Menderes Üniversitesi, 3Atatürk Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışma bir sağlık bilimleri fakültesinin 1. ve 4. Sınıf ebelik öğrencilerinin yetersizlik duygularını ve 

akran desteği düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evrenini sağlık bilimleri fakültesinin 

1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturdu (N=165). Çalışmaya katılmayı kabul eden 126 öğrenci ise çalışmanın 

örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, öğrencilerin bireysel 

özelliklerini sorgulayan 8 sorudan oluşan bir anket formu, Akran Desteği Ölçeği (ADÖ) ve Yetersizlik Duyguları 

Ölçeği (YDÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, 

ortalama, One-Way Anova, Independent-Samples T Test ve Pearson Correlation testleri kullanıldı. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,81 (SS=1,75) olduğu görüldü. Öğrencilerin %51.2’sinin 4. Sınıf, %69.3’ünün 

bölümünü isteyerek seçtiği, %67.7’sinin bölümünden memnun olduğu, %70.1’inin yurtta yaşadığı, %67.7’sinin 

arkadaşlarıyla yaşadığı, %96.9’unun bekar olduğu, %31.5’inin sosyal aktivitesinin olduğu saptandı. 1. Sınıf 

öğrencilerinin sırayla ADÖ ve YDÖ ölçekleri puan ortalamasının 47.19 (SS=10.87) ve 65.98 (SS=9.43) olduğu, 

4. sınıf öğrencilerinin ise sırayla 37.30 (SS=12.03) ve 70.98 (SS=11.11) olduğu görüldü. Bölümünden memnun 

olan öğrencilerin ADÖ puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Öğrencilerin sınıflar bazında ölçek 

toplamları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı (p<0.05). Öğrencilerin kaçıncı sınıfta olduklarının ölçek 

toplamları üzerine etkisi incelendiğinde, 1. Sınıf öğrencilerinin akran desteği düzeylerinin 4. Sınıf öğrencilerine 

göre daha yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Ayrıca 4. Sınıf öğrencilerinin yetersizlik duygularının daha yüksek 

olduğu bulundu (p<0.01). Sonuç ve Öneriler: 4. Sınıf öğrencilerinin ADÖ puanlarının 1. Sınıflara göre düşük 

olması, YDÖ puanlarının ise daha yüksek çıkması öğrencilerin öğrenim hayatlarının ilerleyen yıllarında daha fazla 

olumsuz duygular yaşadıklarını düşündürdü. Bu nedenle öğrenciler öğrenim hayatlarının ilerleyen yıllarında 

sosyal aktiviteler, ekip çalışmaları gibi etkinliklere yönlendirilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKRAN DESTEĞİ, EBELİK, ÖĞRENCİ, YETERSİZLİK DUYGULARI 
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PEER COOPERATION AND INFERIORITY FEELİNGS OF MIDWIFERY STUDENTS IN 

TERMS OF SOME VARIABLES 

 
Elif Tuğçe ÇİTİL1, Emine GÜDEK SEFEROĞLU1, Funda ÇİTİL CANBAY2, Ayşe GÜROL3, Fatma 

Simge ÜLKAN1, Nazlı Seval KARAKAN1, Ayçin YÜCEL1, Narin YÜKSEL1 

 
1Kütahya Health Scıence University, 2Adnan Menderes University, 3Atatürk University 

Aim: This study was carried out to identify inferiority feelings and peer cooperation levels of first-grade and fourth-

grade midwifery students in a health sciences faculty. Methodology: The population of the study included first-

grade and forth-grade midwifery students(N=165). The sample of the study consisted of 126 students who accepted 

to participate in the study. Informed consent form, a questionnaire form questioning individual features of the 

students, Peer Cooperation Scale (PCS) and Inferiority Feelings Scale (IFS) were used in data collection. SPSS 21 

packet program was used in data analysis. Frequence, percentage, mean, One-Way Anova, Independent-Samples 

T Test, Pearson Correlation tests were employed in data analysis. Findings: It was seen that age average of the 

students was 20.81(SD=1.75). It was found that 51.2% of them were fourth-grade students,67.7% were pleased 

with their department, 67.7% were living with their friends and 31.5% had social activities. It was seen that mean 

scores of PCS and IFS were respectively 47.19 (SD=10.87) and 65.98 (SD=9.43) for first-grade students and 

37.30(SD=12.03) and 70.98(SD=11.11) for fourth-grade students. It was seen that the students who were pleased 

with their department had higher PCS scores (p<0.05). A significant difference was not found when total scores 

were compared on the basis of grades (p<0.05). When the effect of grade levels of students on scale total scores 

was examined, level of peer cooperation in first-grade students was higher than fourth-grade students (p<0.001). 

Inferiority feelings of fourth-grade students was found higher (p<0.01). Conclusion and Suggestions: The fact that 

forth-grade students had lower scores of PCS and higher scores of IFS made us think that the students lived more 

negative experiences in the upcoming years of their education lives. Therefore, the students can be directed to 

activities such as social activities and team works in the forthcoming years of their lives. 

KEYWORDS: İNFERİORİTY FEELİNGS, MİDWİFERY, PEER COORPERATİON, STUDENT 
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S-83     PRİMİPAR ANNELERİN EMZİRME MOTİVASYONLARI VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 
İmran AKÇAY1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1Marmara Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi  

Amaç: Bu çalışma primipar annelerin emzirme motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki çalışma Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Primipar Emzirme 

Motivasyon Ölçeği ve veri toplama formu ile elde edilmiştir. Primipar altıncı ayında olan 400 kadınla yüzyüze 

görüşerek toplanmıştır. Bulgular: Emzirme motivasyon ölçeği alt boyutlarından emzirmeye verilen değer alt 

boyutu puan ortalamaları, üniversite mezunu olan annelerde daha yüksek (78,74±11,96)’tir (p<0.05). Emzirme 

motivasyon ölçeği alt boyutlarından özetkililik alt boyutu puan ortalamaları aile içinde fiziksel şiddete uğradığını 

belirten annelerde (35,00±9,01), kendini mutsuz depresif ve kaygılı hisseden annelerde (39,89±7,19) istatistiksel 

anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Emzirme motivasyon ölçeği alt boyutlarından ebe desteği 

alt boyutu puan ortalamaları aile içinde fiziksel şiddete uğradığını belirten annelerde (14,08±6,47), kendini mutsuz 

depresif ve kaygılı hisseden annelerde (16,60±7,54) istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). Sonuç: Emzirmeye verilen değer öğrenim durumu arttıkça artmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalma 

özetkililik ve ebe desteği alma alt boyutlarında anlamlı azalmaya yol açmaktadır. Bu nedenle doğum sonu 

dönemde aile içi şiddetin özellikle ebeler tarafından farkındalığının olması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EMZİRME, EMZİRME MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ, EBE DESTEĞİ, 

ÖZETKİLİLİK 
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BREASTFEEDİNG MOTİVATİONS OF INFANTİLE PARENTS AND AFFECTİNG 

FACTORS 

 
İmran AKÇAY1, Meltem DEMİRGÖZ BAL2 

 
1 Marmara University Institute Of Health Sciences, 2Marmara University  

Objective: This study was conducted to determine the factors affecting the motivation of breastfeeding mothers. 

Material and Methods: The descriptive study was conducted between December 2017 and December 2018. The 

data were obtained by Primipar Breastfeeding Motivation Scale and data collection form which were validated 

and validated by the researchers. Primipar was gathered with face-to-face interviews with 400 women in her sixth 

month. Results: The mean subscale of breastfeeding motivation scale sub-dimensions to breastfeeding was higher 

(78,74 ± 11,96) in university graduates (p <0.05). The mean subscale of breastfeeding motivation scale sub-

dimension scores was found to be significantly lower in mothers (35,00 ± 9,01) who reported physical violence in 

the family (35,00 ± 9,01) and in mothers who felt unhappy and depressed (39,89 ± 7,19). (p <0.05). Breastfeeding 

motivation scale sub-dimensions of the midwife support sub-dimension mean scores of mothers (14,08 ± 6,47) 

who stated that they had experienced physical violence in the family, were significantly lower in mothers who felt 

unhappy depressed and anxious (16,60 ± 7,54). (p <0.05). Conclusion: The value given to breastfeeding increases 

as the educational level increases. Exposure to domestic violence leads to a significant reduction in sub-dimensions 

of summary support and midwife support. For this reason, it should be aware of domestic violence, especially by 

midwives. 

KEYWORDS: BREASTFEEDİNG, BREASTFEEDİNG MOTİVATİON SCALE, MİDWİFE SUPPORT, 

SELF- EFFİCACY 
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S-84    GEBELİĞİN İSTENME DURUMU ÖZNEL MUTLULUĞU ETKİLER Mİ? 

 
Esra GENCER1 

 
1Diyarbakır Devlet Hastanesi 

Amaç: Araştırma gebeliğin istenme durumunun öznel mutluluğa etkisini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla 

yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışma; Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 29.05.2018-

25.02.2019 tarihleri arasında çalışmaya alınma kriterlerine uyan gebeliğini isteyen 302 kişi ve gebeliğini istemeyen 

308 kişi olmak üzere toplam 610 kişi ile yapılmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu ve 

Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) kullanılmıştır. Bulgular: İsteyerek ve istemeyerek gebe kalan kadınların ÖMÖ’den 

aldıkları puanların; isteyerek gebe kalan kadınlarda minimum 9, maksimum 27 ve puan ortalaması 18.88±3.82, 

istemeyerek gebe kalan kadınlarda ise minimum 4, maksimum 28 ve puan ortalaması 15.62±5.01 olduğu ve puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. İsteyerek gebe kalan kadınların yaşı, yaşanılan yer ve 

eş yaşına göre grupların ÖMÖ puan ortalamalarının ve istemeyerek gebe kalan kadınların yaş, gelir durumu algısı, 

eş yaşı ve eş çalışma durumunun ÖMÖ puan ortalamalarının arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. 

İsteyerek gebe kalan kadınların gebelik sayısı az olanların ve düşük sayısı bir olanların ÖMÖ puan ortalamalarının 

yüksek olduğu ve anlamlı olduğu; istemeyerek gebe kalan kadınların gebelik sayısı, yaşayan çocuk sayısı az 

olanların, düşük sayısı bir olanların, son iki gebelik arasındaki sürenin 4 yıl ve üstü olanların ve erkek bebek 

cinsiyetine sahip olanların ÖMÖ’den aldıkları puanların yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: İsteyerek gebe kalmanın ÖMÖ puan ortalamaların yüksek olduğu ve isteyerek gebe kalmanın Öznel 

Mutluluğu artırdığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ebe, gebelik, mutluluk, öznel mutluluk 
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THE DESİRE OF PREGNANCY STATUS ON SUBJECTİVE HAPPİNESS 

 
Esra GENCER1 

 

1Diyarbakır Devlet Hastanesi 

The Desire of Pregnancy Status on Subjective Happiness Objective: The aim of this study was to determine and 

compare the effects of pregnancy on subjective happiness. Materials and Methods: Study; A total of 610 people 

were included in the study, 302 people who wanted their pregnancy and 308 people who did not want their 

pregnancies in Diyarbakır Maternity and Children Hospital between 29.05.2018 and 25.02.2019. In the collection 

of study data; Personal Information Form and Subjective Happiness Scale (SHS) were used. Results: Women who 

become pregnant willingly have scored minimum 9 maximum 27 and their average score in SHS is 18.88±3.82. 

Those who become pregnant unwillingly have scored minimum 4 maximum 28 with 15.62±5.01 average. It's 

concluded that those difference is significant. It's concluded that there is significant difference between women 

who become pregnant unwillingly have scored significant than women who become pregnant willingly with age, 

partner, partner working condition, income status, partner age. It's concluded that women become pregnant 

willingly have scored SHS higher average than women who become pregnant unwillingly with number of 

pregnancy, miscarriage, living infant number, male infant, those who had 4 years between pregnancies scored 

better in SHS and it's concluded that it is significant. Conclusion: Those who become pregnant willingly have 

higher than SHS average score and it's concluded that becoming pregnant willingly increases subjective happiness. 

Keywords: Midwife, happiness, pregnancy, subjective happiness, 

KEYWORDS: MİDWİFE, HAPPİNESS, PREGNANCY, SUBJECTİVE HAPPİNESS, 
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S-85     GEBELERİN KÜLTÜREL ZEKALARI İLE BATIL İNANÇLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Hava ÖZKAN1, Serap EJDER APAY1, Ayşen ÇELİK GÖKKAYA1 

 
1Atatürk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Kültürel zekâ, bireyin etkileşimde bulunduğu kültürlerin gereklerine göre davranışlarını 

ayarlayabilme ve kültürel farklılıklara uyum sağlayabilme kapasitesi olarak ifade edilmektedir. Batıl inanışların, 

eski kültürlerden doğan ve devamlılık gösteren, çoğu zaman kendi içerisinde kötülüğü önleyici, koruyucu etken 

olmasının yanı sıra somut olarak da koruyucu yanlarının olduğu bilinmektedir. Bu araştırma, gebelerin kültürel 

zekaları ile batıl inançları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: 

Araştırma, Haziran 2018–Eylül 2018 tarihleri arasında Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerine 

ve Nonstress Test birimine antenatal bakım almak için gelen 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi 

Formu, Kültürel Zeka Ölçeği ve Batıl İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, yüzdelik dağılımlar, t testi, 

tek yönlü varyans ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin Kültürel 

Zeka Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 75.24±14.02 Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan 

ortalaması ise 35.64±11.23 olarak bulunmuştur. Gebelerin kültürel zekaları ile batıl inanç durumları arasında 

negatif yönde zayıf ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.001, r=-0.257). Gebelerin yaş, yaşadığı yer ve eğitim durumu 

ile Kültürel Zeka Ölçeği puan ortalamaları ile eğitim ve yaşadığı yer arasında Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Gebelerin kültürel 

zekalarının iyi düzeyde olduğu, batıl inançlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin bazı 

demografik özelliklerinin hem kültürel zeka hem de batıl inanç ölçeği puan ortalamalarını etkilediği bulunmuştur. 

Ebelerin bakım verirken gebelerin kültürel zeka düzeyleri ile batıl inançlarını ve etkileyen faktörleri 

değerlendirmeleri önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KÜLTÜREL ZEKA, BATIL İNANÇ, GEBELİK, SAĞLIK. 
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EVALUATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN CULTURAL INTELLİGENCE AND 

SUPERSTİTİOUS BELİEFS OF PREGNANT WOMEN 

 
Hava ÖZKAN1, Serap EJDER APAY1, Ayşen ÇELİK GÖKKAYA1 

 
1Ataturk University 

Introduction and Aim: Cultural intelligence is defined as the capacity of an individual to interact with cultural 

differences according to the needs of the cultures they interact with. It is known that superstitious beliefs are the 

protective factors arising from the old cultures and which are continuous, preventive and preventive. This study 

was carried out as a descriptive study in order to evaluate the relationship between the cultural intelligence and 

superstition of pregnant women. Method: The study was conducted between June 2018 and September 2018 with 

350 pregnant women who came to Manavgat State Hospital to receive antenatal care for Obstetrics Department 

and Nonstress Test unit. Data; The Personal Information Form was collected by using the Cultural Intelligence 

Scale and Superstition Beliefs Scale. Data were evaluated using percentage distributions, t test, one way variance 

and Pearson Correlation Analysis. Result:The mean total score of the pregnant women on the Cultural Intelligence 

Scale was found as 35.64 ± 11.23 in the mean of 75.24 ± 14.02. It has been determined that there is a weak 

relationship between the cultural intelligence and superstition beliefs status of pregnant women in the negative 

direction (p<0.001, r = -0.257). There was a statistically significant difference between the mean scores of the 

pregnant women, the place of education and education, and the mean score of the Cultural Intelligence Scale, and 

the scores of the scores of education and living place (p <0.05). Conclusion and Suggestions: It was determined 

that the cultural intelligence of the pregnant women was good and their superstitious beliefs were middle. It has 

been found that some demographic characteristics of pregnant women affect both cultural intelligence and 

superstition scale mean scores. It is important for midwives to evaluate the levels of cultural intelligence and 

superstition and the factors affecting the pregnant women during care. 

KEYWORDS: CULTURAL İNTELLİGENCE, SUPERSTİTİON, PREGNANCY, HEALTH. 
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S-86    EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANIMI, BEDEN ALGISI VE 

BENLİK SAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ümmügülsüm IŞIK1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selçuk Üniversitesi 

Giris ve Amaç:Çalismamizda, ebelik ögrencilerinde internet kullanimi ile beden algisi ve benlik saygisinin 

degerlendirilmesi amaçlanmistir. Yöntem:Çalisma tanimlayici türde olup bir üniversitenin ebelik bölümünde 

ögrenim gören 351 ögrenciyle gerçeklestirilmistir. Veriler, Aralik-Subat tarihleri arasinda Kisisel Bilgi Formu, 

Internet/Sosyal Medya Kullanim Anketi, Rosenberg Benlik Saygisi Ölçegi ve Beden Algisi Ölçegi ile toplanmistir. 

Analizlerde Independent Sample T test, One Way Anova Testleri kullanilmistir. Çalisma öncesi lokal etik izin 

alinmistir. Bulgular:Ögrencilerin yas ortalamasi 20.37± 1.74'tür. Ögrencinin %73.5'i interneti eglence amaçli 

kullanirken, %20'si egitim ve eglence amaçli, %6.8'i ise sadece egitim amaçli kullanmaktadir. Ögrencilerin %90'i 

1-3 saat arasi günlük internet kullanmaktadir. Ögrencilerin % 40'i internet/sosyal medya kullanirken ideal vücut 

ölçüsüne sahip kisileri gördügünde onlara özendigini, %35'i internet ortaminda paylastigi bir fotografin 

begenilmediginde kendini kötü hissettigini bildirmistir. Ögrencilerin dörtte biri sosyal medyada gördügü güzel ve 

çekici bir kadinla kendini karsilastirdigini belirtirken, % 36,5'i internetteki görsellere bagli zayiflamasi ya da kilo 

almasi gerektigini düsünmektedir. Ögrencilerin Rosenberg Benlik Saygisi Ölçegi puan ortalamasi 20.83± 5.11, 

Beden Algisi Ölçegi puan ortalamasi ise 90.80± 23.65'tir. Bu ortalamalara göre ögrencilerin benlik saygisi yeterli 

düzeyde iken, beden algilarinin düsük oldugu saptanmistir. Ögrencilerin "internette gördügüm kisilere özenirim", 

"internette paylastigim fotografimin begenilmemesi beni üzer" ve "internetteki güzel bir kadinla kendimi 

kiyaslarim" cevaplari ile Rosenberg Benlik Saygisi Ölçegi puan ortalamasi arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 

fark vardir (p<0.05). Ögrencilerin "internetteki görsellere bagli zayiflamam ya da kilo almam gerektigini 

düsünürüm" cevabi ile Rosenberg Benlik Saygisi Ölçegi ve Beden Algisi Ölçegi puan ortalamasi arasinda 

istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir (p<0.05). Ögrencilerin internet kullanim sikligi, kullanim amaci ve sahip 

oldugu sosyal medya hesabi sayisi ile benlik sayisi ve beden algisi ölçekleri puan ortalamalari arasinda istatistiksel 

olarak anlamli bir fark bulunamamistir (p>0.05). Sonuç ve Öneriler:Bu bulgular; ögrencilerin soysal medya 

paylasimlarinin ve paylasimlarina sosyal arkadaslarinin verdikleri tepkilerin beden algisi ve benlik saygisini 

etkiledigini, günlük internet kullanim süresinin ve amacinin etkilemedigini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, İNTERNET, SOSYAL MEDYA, BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI 
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AN ASSESSMENT OF INTERNET USE, BODY IMAGE PERCEPTION, AND SELF-

ESTEEM IN MIDWIFERY STUDENTS 

 
Ümmügülsüm IŞIK1, Hacer ALAN DİKMEN1 

 
1Selçuk University 

Aim: To do an evaluation of internet use, body image perception, and self-esteem in midwifery students. Method: 

Designed in descriptive type, the study was conducted on 351 students studying midwifery at a state university. 

Data were collected between December and February using a Personal Information Form, an Internet / Social 

Media Questionnaire, the Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Body Image Perception Questionnaire. 

Independent Samples T-test and One-Way ANOVA test were used for statistical analysis. Results:73.5% of the 

students were found to use the internet for fun, 20% for education and entertainment, and 6.8% for educational 

purposes only. 40% of the students stated that they took the example of people with an ideal body size who they 

saw on the Internet / social media, and 35% of them said they felt bad when a photo of theirs that they shared was 

not liked. A quarter of the students stated that they compared themselves to a beautiful and attractive woman they 

saw on social media, whereas 36.5% of them reported that the visuals on the Net affected them in terms of losing 

or gaining weight. According to the findings, while the self-esteem level of the students was satisfactory, their 

body image perception was found to be low. A statistically significant difference was found between students’ 

mean scores for the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Body Image Perception Questionnaire and some of their 

responses about internet use (p<0.05). Conclusions and Recommendations: These findings indicated that the social 

media sharing of the students and the responses of their social friends to the sharing affected their body image 

perception and self-esteem, whereas the duration and purpose of daily internet use had no effect. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, THE INTERNET, SOCİAL MEDİA, BODY IMAGE PERCEPTİON, SELF-

ESTEEM 
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S-87     SOSYAL MEDYA KULLACILARININ DİSMENORE İLE BAŞ ETME 

YÖNTEMLERİ 

 
Sena Dilek AKSAY1, Gökçenur KAYA1 

 

1Kocaeli Üniversitesi 

ÖZET Amaç: Çalışmamız, dismenore problemi olan sosyal medya kullanıcılarının bu sorunla baş etmek için 

kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmacı ebe tarafından oluşturulan 

sosyal medya platformunu takip eden, "ağrılı regl" problemi olan kadınlar araştırmamıza dahil edilmiştir. 

Araştırmamızın verileri, yine araştırmacı tarafından oluşturulan elektronik form ile Eylül - Aralık 2018 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Çalışmamıza dismenorelitoplam 375 sosyal medya kullanıcısı katılmıştır. Bulgular: 

Çalışmaya katılanların (n=375) yaş ortalaması 22.40±5.67 (Min.13, Max.51) olup tamamı interneti aktif bilgi 

kaynağı olarak kullanmaktadır. Katılımcıların % 98.9'uağrıyı kanamalı günlerin ilk yarısında yaşadıklarını ve 

%64.8'i bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilendiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların ağrı puan 

ortalaması 6.43±2.53 olarak tespit edilmiştir (1'den 10'a kadar verilen ağrı puanında). Çalışmamızda kadınların 

%77.1'inindismenore problemi için herhangi bir sağlık kurulusuna gitmedikleri görülmüştür. Katılımcıların 

%21.8'iover kisti problemi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmamızda katılımcıların %64.3'ü ilaç (Parasetamol, 

Flurbiprofen, Deksketoprofen,Trometamol, Diklofenak Potasyumvb) kullanmakta olup, %92'si ise ilaçsız girişim 

uygulamaktadır. Bunların %72.8'i "istirahat etmek", %62.1'i "beli sıcak tutmak", %53.3'ü "ayaklara çorap giymek" 

ve %32'si "ılık duş almak" gibi uygulamaları kapsamaktadır. Sonuç: Çalışmamızda dismenore yaşayan sosyal 

medya kullanıcılarının tamamının bilgi kaynağının internet olduğu ve sadece çok azının sağlık kurumlarından 

faydalandığı fark edilmiştir. Bu anlamda internet kaynaklarının güvenli olmasının önemi daha da belirgin hale 

gelmektedir. Sağlıkla ilgili sosyal medya platformlarında danışılan kişilerin konu ile ilgili uzman kişiler olması 

son derece önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİSMENORE, SOSYAL MEDYA, KADIN 

 
  



427 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

THEMETHODS OF OVERCOMİNGDYSMENORRHEA OF SOCİAL MEDİA USERS 

 
Sena Dilek AKSAY1, Gökçenur KAYA1 

 

1Kocaeli University 

ABSTRACT Aim:Thetstudy has beendonefordeterminethemethods of overcoming of 

socialmediauserswhohaveDysmenorrheaproblems. 

Method:Womenwithpainfulmenstrualproblemswhofollowthesocialmedia platform 

createdbyresearcherobstetricianwereincluded in ourstudy. The Data of therearchwerecollected on elektronic form 

createdbytheresearchebetweenSeptemberandDecember 2018. Totally , 375socialmediausershaveparticipated in 

thestudy. Results:Theaverageage ofparticipantswas 22.40±5.67 (Min.13, Max.51) andall of themusethe net 

interactively Net asknowledgesource 98.9% of thepatientpantsexpressedthattheygetthepain at thefirsthalf of 

bleeding. Also64.8% of themexpressedthissituationaffectstheirdailylifes in negativeway. Averagepainpoints of 

participantshas beendefined as 6.43±2.53. in thestudy,it has beenunderstoodthat 77.1% of 

themdidn'tgotothearyheatyfacilityfortheirDysmenorrhea problem. 21.8% of participantsexpressedthattheyhavethe 

problem of ovariancyst.While 64.3% of patiapantstooksavemedicines (Parasetamol, Flurbiprofen, 

Deksketoprofen, Trometamol, Diklofenak Potasyumetc) 92% of participantsdidn'tuseanymedicine in thestudy. 

72.8% patiapantswhodidn'tanymedicinerested, 62.1% of themkeptwarmwaistwerm, 53.3% of themworesocks on 

theirfeetand 32% themtook a warmshower. Conclusion:Inthisstudy (research) It has beennotedthatall of 

thesocialmediauserswhohavedysmenorrheaproblemsusetheNet tosolvethe problem insted of 

goingtoanyhealthfacility. However a few of thembereitfromthehealthfacilitiestosalvetheproblems. Inthis sense, 

theimportance of reliable Net sourceswasshoweloffInthisstudy it is extremlyimportantthetpeoplewhoareconsulted 

on socialmediaplatformsshould be experts on healtylike in study. 

KEYWORDS: DYSMENORRHEA, SOCİALMEDİA, WOMEN 

 
  



428 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

S-88    JİNEKOLOJİK KANSERDEN KORUNMA BİLGİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK 

GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 
Mine BEKAR1, Gülbahtiyar DEMİREL1, Funda EVCİLİ2, Adem DOĞANER3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma ile kadının jinekolojik kanserden korunma konusunda bilgi düzeylerini belirlemeyi 

sağlayacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma metodolojik 

araştırma tipindedir. Bu çalışmada taslak ölçek madde sayısı 50’dir. Her bir madde sayısının 10 katı kadar kadın 

örnekleme (500 kişi) alınmış, örneklemin %25’i olan 125 kişiye ön test uygulanmıştır. Test-tekrar test yöntemi ile 

ölçeğin ilk ön test grubuna 3 hafta sonra yeniden ölçek uygulanmıştır. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu ve 

Jinekolojik Kanserden Korunma Bilgi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin, faktör analizi için uygunluğu 

Kaiser- Meğer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik (sphericity) testiyle incelenmiştir. Ölçeğin yapı 

geçerliliğinin test edilebilmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bulgular: Taslak ölçeğin 

kapsam geçerlik indeksi (KGİ) %94 olarak elde edilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi incelemesinin 

sonucunda ölçek toplam 35 madde ve 5 alt boyuttan oluşmuştur. Ölçeğin cronbach alfa katsayılarının 0,82-0,95 

aralığında yüksek katsayılara sahip olması ve test-tekrar test değerlerinin 0,566-0,881 aralığında katsayılara sahip 

olup istatistiksel açıdan anlamlı bulunması ölçeğin güçlü bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç 

ve Öneriler: Bu araştırmadan elde edilen veriler, Jinekolojik Kanserden Korunma Bilgi Ölçeği’nin kadınların 

jinekolojik kanserlerden korunma konusundaki bilgi düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: JİNEKOLOJİ, KADIN, UTERUS 
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A SCALE DEVELOPMENT STUDY: GYNECOLOGIC CANCER PREVENTION 

INFORMATION SCALE 

 
Mine BEKAR1, Gülbahtiyar DEMİREL1, Funda EVCİLİ2, Adem DOĞANER3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University, 3Kahramanmaras Sutcu İmam University 

Introduction and Objective: The aim of this study is to develop a valid and reliable measurement tool to determine 

the knowledge level of women about gynecologic cancer prevention. Methods: This study is of the methodological 

research type. The number of draft scale items in this study is 50. Women were taken to sample 10 times for each 

item (500 women) and pre-test was applied to 125 women which was 25% of the sample. The scale was re-applied 

to the first pre-test group after 3 weeks by test-retest method. The data were collected by using the Personal 

Information Form and Gynecologic Cancer Prevention Information Scale. The suitability of the data for factor 

analysis was investigated by the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient and by Barlett's test of sphericity. In order to test 

the construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses were performed. Results: Content 

validity index of the draft scale was 94%. The scale took its final form and consisted of 35 items and 5 sub-

dimensions as a result of the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. That the cronbach alpha 

coefficients of the scale have high coefficients of 0.82-0.95 and that the test-retest values have coefficients of 

0.566-0.881 and it is statistically significant show the scale has a strong reliability. Conclusion and 

Recommendations: The data obtained from this study reveal that Gynecologic Cancer Prevention Information 

Scale is a valid and reliable measurement tool to determine the knowledge level of women about gynecologic 

cancer prevention. 

KEYWORDS: GYNECOLOGY, FEMALE, UTERUS 
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S-89     KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİ VE STRES İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Zekiye KARAÇAM1, Ayşegül DÖNMEZ2, Hilal DOĞAN1, Halime ÜSTÜNDAĞ1 

 
1Aydın Adnan Menderes, 2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Amaç: Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve stres ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Yöntem: 

Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki 1, 11, 

12, 14, 22 no'lu Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmıştır. Araştırmanın niceliksel bölümü gelişigüzel örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 120 ve nitel bölümü de amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 21 kadın ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistikler ve nitel veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 37,57±10,91 olduğu, %30,8’inin lise ve 

%43,3’ünün üniversite mezunu olduğu ve %43,3’ünün gelir getiren bir işte çalıştığı görülmüştür. Araştırmanın 

nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, %18,3’ünün hafif ve 

%58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır. Kaygı düzeyi yüksek olan kadınlar ile yapılan 

derinlemesine görüşmede, kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler; fiziksel aktivite (n=13), 

uzaklaşma (n= 9), olumlu düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), ağlama (n= 2) ve tedavi alma (n=1) alt 

temaları altında toplanmıştır. Kadınların 13’ü kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kaygıları ile baş etmede 

kendilerini başarılı, 4’ü kısmen başarılı ve 4’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma 

kadınların çoğunun hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu kaygıları ile baş etmek için 

birçok farklı yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak tanımladıkları sonuçları elde 

edilmiştir. Kadınların kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri keşfetme ve kullanmaları 

konusunda destekleyerek kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KAYGI, BAŞ ETME, KADIN SAĞLIĞI, EBELİK, BAKIM 
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ANXIETY LEVELS OF WOMEN AND EXAMINING OF THEIR COPING METHODS 
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1Aydın Adnan Menderes, 2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Aim: The aim of the study was to examine the anxiety levels of women and their coping strategies. Method: The 

research was conducted with mixed method (quantitative and qualitative) between February - December 2018 at 

Family Health Centres, 1, 11, 12, 14, 22 in Aydın city centre. The quantitative part of the study was carried out 

with 120 women determined with convenience sampling and qualitative part of 21defined by purposive sampling 

method. Data were collected with descriptive data form, State and Trait Anxiety Inventory, and semi-structured 

interview form. Quantitative data were analysed with descriptive statistics and qualitative data were analysed with 

content analysis method. Results: The mean age of the women was 37.57 ± 10.91, 30.8% were high school 

graduates and 43.3% were university graduates and 43.3% were employed in income generating activities. In the 

quantitative part of the study, it was found that 23.3% of the women had mild and 31.7% of the cases had high 

level of state, 18.3% had mild and 58.3% had high level of continuous anxiety. In-depth interviews with women 

with high levels of anxiety, the methods women use to cope with their stress; physical activity (n= 13), positive 

thought development (n= 11), withdrawal (n= 9), sharing (n= 6), crying (n= 2) and receiving treatment (n= 1). Of 

the women, 14 evaluated themselves as successful, 4 were partially successful and 4 were unsuccessful in dealing 

with their concerns with the methods or methods they used. Conclusion: This study concluded that most of the 

women experience mild and high state and trait anxiety, they use many different methods to cope with these 

concerns and they also describe themselves as successful. It can contribute to the development of women's health 

by supporting women to discover and use their individual methods that they can benefit from coping with anxiety. 

KEYWORDS: ANXİETY, COPİNG, WOMEN'S HEALTH, MİDWİFERY, CARE 
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S-90     DOĞUM SONU DÖNEMDE ANKSİYETE VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Fadime BAYRİ BİNGOL1, Meltem DEMİRGÖZ BAL1 

 
1Marmara Üniversitesi 

Son yıllarda postpartum depresyona yönelik sayısız çalışma varken, postpartum anksiyete çalışmalarının sınırlı 

sayıda olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı doğum sonu dönemde anksiyete ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. Tanımlayıcı kesitsel tipte bir araştırmadır. Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında aile sağlığı 

merkezlerine başvuran, doğum sonu dönemde olan 350 kadınla yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve 

Postpartum Anksiyete Ölçeği (PAÖ) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 

28.98±6.24 ve eğitim yılı ortalaması 10.28±4.05 yıldır. PAÖ toplam puan ortalaması 133.69±7.14 (112-154) 

olduğu ve kadınların %41.3’ünün (n=221) anksiyete düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu belirlendi. Bebek 

büyüdükçe ve doğum sonrası verilen kilo miktarı arttıkça anksiyete puanının düştüğü saptandı. Eğitim düzeyi 8 

yıl ve daha az olan, gebelik öncesi düzenli bir işte çalışmayan, düşük öyküsü olan, bebeğinin uykusu sorunlu olan 

kadınlar doğum sonu anksiyete açısından riskli grup olarak belirlendi. 
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POSTPARTUM ANXIETY AND RELATED FACTORS 
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1Marmara University 

While there have been numerous studies on postpartum depression in recent years, there have been a limited 

number of postpartum anxiety studies. The aim of this study is to determine anxiety and factors affecting the 

postpartum period. This research is a descriptive cross-sectional study. This study was carried out with 350 women 

who were apply to family health centers between August and December 2018. The data of this study were collected 

with personal information form and Postpartum Spesific Anxiety Scale. The mean age of the women included in 

the study was 28.98 ± 6.24 and the average year of education was 10.28 ± 4.05 years. The mean total PSAS was 

133.69 ± 7.14 (112-154), and 41.3% (n = 221) of the women had a high level of anxiety. It was found that as the 

baby grew up and the postpartum weight loss increased, the anxiety score decreased. Women who had 8 years of 

education or less, who did not have a regular job before pregnancy and who had sleep problems were identified as 

at risk of postpartum anxiety. 

KEYWORDS: BİRTH, POSTPARTUM PERİOD, POSTPARTUM ANXİETY. 
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Melike GÖKBARAZ1, Zekiye KARAÇAM2 
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Amaç: Çalışmanın amacı erken doğum tehdidi olan gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemektir. Yöntem: 

Araştırma analitik-kesitsel olarak, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesine yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine gelişigüzel (uygunluk) örnekleme yöntemi ile 

belirlenen ve erken doğum tehdidi tanısıyla hastanede yatan 130 gebe alınmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel 

Bilgi Formu ve Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Veri Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin yaş 

ortalamasının 27,21±6,39, çoğunun ortaokul (%33,8) ve lise (%26,2) mezunu oldukları görülmüştür. Gebelerin 

gebelik sayı ortalamasının 2,44±1,58 olduğu, %33,8’inin ilk gebeliğinin olduğu ve %33,1’inin bu gebeliklerini 

planlamadıkları saptanmıştır. Gebelerin %83,9’unun 28-36 gebelik haftasında oldukları ve %34,6’sının en az bir 

tane kronik hastalığının olduğunu belirlenmiştir. Gebelerin en fazla yaşadıkları fiziksel sağlık problemlerinin bel 

ve kasık ağrısı (%44,6), erken doğum tehdidi (%41,5), bulantı-kusma (%21,5) ve kanama (%14,6) olduğu ve 

%8,5’inin ruhsal sağlık probleminin bulunduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan gebelerin %96,9’unun sağlığın 

algılanması - sağlığın yönetim biçimi, %90,8’inin beslenme ve metabolik durum, %54,6’sının boşaltım, 

%83,8’inin aktivite, egzersiz şekli-fizik bulgular, %53,8’inin uyku ve istirahat, %76,90’ının bilişsel algılama şekli, 

%86,2’sinin kendilerini algılama–kendilerini kavrama, %25,4’ünün rol–ilişki şekli, %20,0’ının cinsellik ve üreme, 

%26,9’unun stres ile baş etme / tolere etme durumu ve %38,8’inin inanç ve değerler alanlarında bakım 

gereksinimlerinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada gebelerin bazı alanlarda sorun yaşamalarının 

sosyodemografik, obstetrik ve diğer bazı özeliklerine göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Sonuç: Bu 

çalışmada, erken doğum tehdidi olan gebelerin çoğunun Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modelinin 

birçok alanında sorunlarının bulunduğu ve bu sorunların bazı bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterdiği 

sonuçları elde edilmiştir. Erken doğum tehdidi olan gebelere verilen bakım hizmetlerinin sunumunda bu sonuçların 

dikkate alınması ile anne-bebek sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 
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CARE REQUIREMENTS OF PREGNANT AT RISK OF PRETERM BIRTH 

 
Melike GÖKBARAZ1, Zekiye KARAÇAM2 
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Objective: Aim of the study was to determine the care requirements of pregnant at risk of preterm birth. Materials 

and Methods: The study was made cross-sectional with, between January-December 2017, in Aydın Adnan 

Menderes University Research Hospital, Obstetrics and Gynaecology Clinic and Aydın Obstetrics and 

Gynaecology Hospital. The sample of the study consisted of 130 pregnant women hospitalized with the diagnosis 

of premature birth threat. Data was collected with Personal Information Form and Gordon's Functional Health 

Patterns Data Form. Data were analysed by descriptive statistics and chi-square test. Results: The mean age of the 

pregnant women participated in the study was 27.21 ± 6.39; most of them were middle school (33.8%) and high 

school (26.2%). It was found that the mean pregnancy number of pregnant was 2.44 ± 1.58, 33.8% of them had 

first pregnancy and 33.1% did not plan these pregnancies. It was determined that 83.9% of pregnant were at 28-

36 weeks of gestation and 34.6% of them had at least one chronic disease. The most common physical health 

problems of the pregnant women were back and groin pain (44.6%), premature birth threat (41.5%), nausea and 

vomiting (21.5%) and bleeding (14.6%), and 8.5% had a mental health problem. Of the pregnant women 

participated in the study 96.9% were found to have care needs in areas of perceived health-management of health, 

90.8% had feeding and metabolic status, 54.6% had discharge, 83.8% had activity, exercise-physic findings, %53.8 

had sleeping and resting, 76.9% had cognitive perception, 86.2% had self-perception, 25,4% had role-relationship 

type, 20,0% had sexuality, 26.9% had coping / stressing status, and 38.8% had beliefs and values. In addition, it 

was found that the problems of pregnant women in some areas vary according to socio-demographic, obstetric and 

some other characteristics. Conclusion: In this study, it was concluded that most of the pregnant with premature 

birth threat had problems in many areas of Gordon's Functional Health Pattern Model and these problems changed 

according to some individual characteristics. It might contribute to the development of maternal and infant health 

by taking care of these results in the provision of care services to pregnant with premature birth threat. 
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S-92     DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN YAŞADIĞI 

DENEYİMLERİN İNCELENMESİ 
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Down Sendromu ilk kez İngiliz doktor John Langdon Down tarafından 1866 yılında sistematik bir şekilde 

sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır. Down sendromu zihinsel kavramadaki bozukluklar ve hafif veya 

orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunları taşımaktadır. Ek olarak, down sendromu sıklıkla konjenital kalp 

yetmezliği, tiroid bozuklukları, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu ve gastroözafagal reflü gibi hastalıklar 

görülmektedir. Bu nedenle çocukların bakımından birincil sorumlu anne birçok sorumluluğu üstlenmekte ve 

olumsuz duygu durumu yaşamaktadır. Bu derlemede, down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin yaşadığı 

deneyimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Down sendromlu çocuğa sahip olacağını öğrendiğinde anneler şok, inkar 

yaşamakta ve durumu konuşmaktan kaçınmaktadır. Engelli bir çocuğa sahip olma annelerde; hayal kırıklığı, 

başarısızlık, yetersizlik, yalnızlık, ihmal edilme ve suçluluk duygusu yaşamasına neden olarak depresyon, stres ve 

umutsuzluk gibi psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen birçok olumsuz durumu yaşamasına neden olmaktadır. 

Anneler bu süreçte ailesi, çevresi ve sağlık profesyonelleri tarafından verilen desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sağlık 

profesyoneli, down sendromlu çocuğa sahip ailelere tanının söylenmesi ve yaşamın ilerleyen safhasında 

karşılaşacakları durumlar hakkında empatik iletişim becerilerini kullanılarak ailenin eğitim seviyesi, kültürel ve 

ekonomik yapısı dikkate alınarak açıklama yapmalıdır. Sağlık profesyoneli aileye doğru, destekleyici bilgi 

sunmalı, iyimser tutum sergilemeli ve anne-babanın rolüne uyumunu kolaylaştırmalıdır. Sağlık profesyoneli, 

ailenin destek sistemlerini değerlendirmeli engelli bebeğe sahip ailelerine kurumlar tarafından verilen destek 

birimlerine yönlendirmelidir ve çocuğun yaş durumuna göre özel eğitim merkezleri hakkında aileye bilgi 

vermelidir. Sağlık profesyoneli, annenin yaşadığı duygu durumunun farkında olmalı ve gerekli gördüğü taktirde 

psikolojik danışmanlık alması konusunda anneyi desteklemelidir. 
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THE EXAMİNATİON OF EXPERİENCE OF THE MOTHER HAS CHİLDREN WİTH 

DOWN'S SYNDROME 
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Down syndrome was systematically classified by the British physician John Langdon Down in 1866 years and 

diagnosed as syndrome. Down syndrome has problems such as mental insight and mild or moderate learning 

disabilities. In addition, Down syndrome is often seen in diseases such as congenital heart failure, thyroid 

disorders, recurrent middle ear infection and gastroesophageal reflux. For this reason, the primary responsible 

mother takes over many responsibilities and experiences negative emotions. In this review, it is aimed to examine 

the experiences of mothers with children with down syndrome. When the mother learns that she has children with 

Down's syndrome, she experiences shock, denial and refrains from talking about the situation. In mothers having 

a disabled child; it leads to a feeling of disappointment, failure, inadequacy, loneliness, neglect and guilt, and 

causes many negative situations that negatively affect psychological health such as depression, stress and 

hopelessness. In this process, mothers need support provided by their families, their environment and health 

professionals. The health professional should explain using empathic communication skills the families with 

children with Down's syndrome about the situations they will encounter in the later stages of life, taking into 

account the educational level, cultural and economic structure of the family. The health professional should provide 

supportive information towards the family, show an optimistic attitude, and facilitate adaptation to the role of 

parents. The health professional should direct the family's support systems to the support units provided by the 

institutions to the families with disabilities and should inform the family about the specific training centers 

according to the child's age. The health professional must be aware of the mother's emotional state and should 

support the mother in receiving psychological counseling. 
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SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 
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Giriş ve Amaç: Kadın haklarını savunma, ebenin önemli çağdaş rollerinden birisidir ve Uluslararası Ebeler 

Federasyonu, bu rolü 2019 yılı teması olarak bildirmiştir. Bu bağlamda mezun konumundaki öğrencilerin bu 

rollerine ilişkin mevcut görüşlerinin bilinmesi önemli ve incelenmesi gereken bir konudur. Araştırmanın amacı 

ebelik lisans programı son sınıf öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusundaki görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma niteliksel olarak Şubat 2019 Tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ebelik Bölümü son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya zorunlu bir derse katılan 67 öğrenci 

davet edilmiş ve görüşlerini bildiren 31 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin kadın haklarını savunma konusundaki görüşleri altı tema altında 

toplanmıştır. Bazı öğrenciler bir tema altındaki birden fazla alt temaya ait görüş bildirdikleri için, temalarda 

bildiren sayılar katılımcı sayısını bildirmemektedir. Öğrencilerin görüşleri “kadınların eğitimi ve desteklenmesi” 

(n=47), “topluma, erkeklere ve çocuklara yönelik uygulamalar” (n=32), “hizmet sunumu sırasındaki 

yapılabilecekler” (n=23), “kadının çalışma durumunun desteklenmesi” (n=16), “ebe ve hemşirelerin eğitimi” 

(n=6), “sivil toplum kuruluşlarında görev alma” (n=3) temaları altında toplanmıştır. Sonuç: Bu çalışma son sınıf 

ebelik öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusunda kadının yanında eş ve çocuklara da yönelik, hizmet 

sunumu sırasında ve / veya sosyal yaşamlarında birçok şey yapabilecekleri görüşünde oldukları sonucuna 

varılmıştır. Ebelerin ve öğrenci ebelerin bu konuya ilişkin çalışmalarının desteklenmesi ve farkındalıklarının 

güncellenmesi ile kadın ve dolayısı ile toplum sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 
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ADVOCATE WOMEN WOMEN'S RIGHTS 
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Introduction and Aim: The defence of women's rights is one of the most important contemporary roles of the 

midwife, and the International Federation of Midwives has declared this role as the theme of 2019. In this context, 

it is important to know the current views of the graduating students about these roles. The aim of this study is to 

determine the views of senior students in midwifery undergraduate program about defending the rights of women. 

Method: This study was carried out in February 2019 in Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Health 

Sciences, and Midwifery Department. A total of 67 students were invited to the study, and 31 students reported 

their views were included in the study. Data were collected by a questionnaire prepared by the researchers. The 

data was analysed with content analysis method. Results: The opinions of the students participated in the research 

about defending the rights of women were gathered under six themes. Since some students presented views 

collected in more than one sub-theme under a theme, the numbers in the themes have not reported the number of 

participants. The students' views were collected under of theme composed of “women's education and support” (n 

= 47), “practices towards society, men and children” (n = 32), “what could be done during service delivery” (n = 

23), “supporting the working status of women” (n = 16), and “training of midwives and nurses” (n = 6), “non-

governmental organizations” (n = 3). Conclusion: This study concluded that senior midwifery students think that 

they can do many things during their service provision and / or social lives in order to protect women's rights. 

Supporting the work of midwives and midwives on this subject and updating their awareness can contribute to the 

development of women and community health. 

KEYWORDS: WOMEN, HEALTH, RİGHTS, SOCİETY, MİDWİFERY 
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S-94    AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SOĞUK 

ZİNCİR KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Handan GÜLER1, Demet YÜCER AĞIRTICI2 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi, 2Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Aşı güvenliğinin sağlanması için soğuk zincir sistemi önemlidir. Bağışıklamanın uygulandığı aile 

sağlığı merkezleri, zincirin ilk halkasını oluşturmaktadır. Bu kurumlarda görev alan sağlık personelinin soğuk 

zincir kurallarını bilmesi, uygulaması ve devamlılığının sağlanması aşı güvenliği için büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık personelinin soğuk zincir konusundaki bilgilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel olarak yapılan çalışmanın örneklemine 15 Ocak- 15 Nisan 2014 

tarihleri arasında Sivas merkezindeki aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışan ve araştırmaya katılmak için yazılı 

olur veren 76 aile hekimi ve 73 ebe ve 20 hemşire ve sağlık memuru alınmıştır (n=169). Araştırmanın 

yürütülebilmesi için ilgili kurumlardan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan yasal izinler 

alınmıştır. Veri toplama araçları olarak kullanılan Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu ve 17 sorudan oluşan Soğuk 

Zincir Bilgi Formu (maksimum 17 puan) sağlık personeli tarafından doldurulmuştur. Verilerin 

değerlendirilmesinde; sayı, yüzde Ki- kare testi, ortalama, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis testi kullanılmış 

ve (p<0,05) alınmıştır. Bulgular: ASM’lerde soğuk zincir sorumlularının %7,4’ü hemşire, %7,9’u hekim, %31,7’si 

ebe ve % 53’ü hekim ve aile sağlığı elemanıdır. Sağlık personelinin aldıkları puan ortalaması 6,59± 2,20 olup 

soğuk zincir bilgi düzeylerinin orta derecededir. Sağlık personelinin tamamının üstten soğutmalı buz dolabında 

aşıların konulması gereken bölümü, %91,1’inin soğuk zincir sorumlusunun görevini, %89,3’ünün ise donmaya en 

duyarlı aşıları, %79,9’unun aşıların aşı dolabında toplam kaplaması gereken hacmini, %71’inin de aşılarda soğuk 

zincir tanımını ve ışıktan etkilenen aşıları bilmediği tespit edilmiştir. Sağlık personelinin cinsiyet, yaş grubu, 

öğrenim ve meslek durumu, meslekte ve kurumda çalışma yılı, soğuk zincir sorumluluğu yapma ve soğuk zincir 

ile ilgili eğitime katılma durumu ile soğuk zincir bilgi formundan aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Sağlık personelinin soğuk zincir 

konusunda bilgi eksikleri bulunmaktadır. ASM’lerde soğuk zincire yönelik hizmet içi eğitimlerin uygulanması ve 

periyodik olarak tekrarlanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: SOĞUK ZİNCİR, AŞI, EBE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 
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EVALUATİON OF THE MEDİCAL STAFF’S KNOWLEDGE COLD CHAİN PROCESS 

WİTHİN FAMİLY HEALTH CENTERS 

 
Handan GÜLER1, Demet YÜCER AĞIRTICI2 

 
1Cumhuriyet University, 2Cumhuriyet University  

Introduction and purpose: The cold chain system is important to ensure vaccine safety. Family health centers where 

immunization is applied constitute the first link of the chain. Health personnel taking part in these institutions 

know the cold chain rules, and ensure their application and continuity is of great importance for vaccine safety. 

The aim of this study was to determine the knowledge of the health personnel working in the family health center 

on the cold chain. Method: The research was conducted within the central province of Sivas’ family health centers. 

Survey samples include family practitioner and family health staff who work for the primary care clinic between 

15th of January and 15th of April 2014 (n=169). Descriptive Characteristics Information Form and Cold Chain 

Information Form ( the scores taken is maximum 17) are used for the survey data collection. Data Collection forms 

are filled by the participants who accept for involvement. Numeric, percentiles, Chi-Square, Mann Whitney U 

tests, and Kruskal Wallis H tests are used and (p<0,05) is taken as a reference for evaluation. Results: The avreage 

score of health staff on Cold Chain İnformation Form is 6,59±2,20 and it has been determined that the cold chain 

knowledge level of health staff is moderate. Furthermore, it is also observed that the gender of the medical staff, 

age group, education level, career level, experience within the field, years at the center, experience as a liable Cold 

Chain employee, and attendance of Cold Chain seminars/courses had no direct statistical correlation between the 

mean and median of the data on the Cold Chain information form.(p>0.05). Conclusion and Suggestions: The 

health staff has a lack of knowledge of about cold chain. Seminars/courses which include the definition of Cold 

Chain, its importance and implementation fundemantals should be planned and these trainings should be recurred 

periodically 

KEYWORDS: COLD CHAİN, VACCİNES, MİDWİFE, FAMİLY HEALTH CENTERS 
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S-95      ÖĞRENCİ EBELERİN MERHAMET DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Meltem AKBAŞ1, Rukiye SÜLÜ1 

 
1Çukurova Üniversitesi 

Amaç: Araştırma, öğrenci ebelerin merhamet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik 

Bölümünde öğrenim gören 310 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem “Sample Size Calculator-Australian Bureau of 

Statistics” ile, %5 hata payı ve %95 güven aralığında örneklem sayısı 172 olarak belirnenmiştir. Örneklem için 

oranlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 172 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. 

Araştırma öncesi etik kurul onayı, kurum izni ve katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır. Veriler, 13 soruluk 

anket formu ve 24 maddeden oluşan 5’li Likert yapıda “Merhamet Ölçeği” toplanmıştır. Veriler, IBM SPSS 

Statistics 22 programında sayı, yüzde, aritmetik ortalama, İndependent t Testi ve One Way ANOVA ile analiz 

edilmiştir. Kritik anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular: Tamamı kadın olan katılımcıların yaş 

ortalamasının 20,7±1,49 olduğu, %26.7’sinin 1. Sınıf, %26.7’sinin 2. Sınıf, %27.3’ünün 3. Sınıf, %19,2’sinin 4. 

Sınıf olduğu, %76,1’inin anadolu Lisesi mezunu olduğu belirlendi. Katılımcıların %65,7’sinin mesleğini isteyerek 

seçtiği, %86,6’sının şu anda mesleğini sevdiği, %79,’sinin bu mesleği en fazla iş bulma kolaylığı nedeniyle tercih 

ettiği, %69,8’inin merhamet kavramını diğer konular içinde işlediklerini ifade ettikleri görüldü. Katılımcıların 

merhamet ölçeği toplam puan ortalamasının 97,3±13,59 olduğu görüldü. Ölçeğin sevecenlik alt boyutu 

ortalamasının 16,4±2,89, umursamazlık alt boyutu ortalamasının 7,7±3,16, paylaşımların bilincinde olma alt 

boyutu ortalamasının 13,3±2,36, bilinçli farkındalık alt boyutu ortalamasının 16,0±3,18, ilişki kesme alt boyutu 

ortalamasının 7,4±3,07 olduğu görüldü. Katılımcıların sınıfları ile merhamet ölçeği toplam ve alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Sonuç: Veriler doğrultusunda yapılan 

değerlendirmede, ebelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: 

Merhamet, Ebe, Öğrenci. 

ANAHTAR KELİMELER: MERHAMET, EBE, ÖĞRENCİ. 
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IDENTİFİCATİON OF STUDENT MİDWİVES’ COMPASSİON LEVELS AND THE 

AFFECTİNG FACTORS 

 
Meltem AKBAŞ1, Rukiye SÜLÜ1 

 
1Cukurova University 

Aim: This study aims to identify student midwives’ compassion levels and the affecting factors. Methods: Target 

population of this descriptive and cross-sectional study is 310 students who were enrolled in Çukurova University 

Faculty of Health Sciences Midwifery Department. Sample size was identified as 172 using the “Sample Size 

Calculator-Australian Bureau of Statistics”, with 5% margin of error and 95% confidence interval. The sample 

was identified using the proportional sampling method. The participants were 172 students who volunteered to 

participate in the study. Ethics committee approval, official permission and the participants’ informed consent 

forms were obtained prior to the study. Data were collected through the Compassion Scale, which was composed 

of 13 questions and 24 items rated on a 5-point Likert Scale. Data were analyzed in IBM SPSS Statistics 22 using 

numbers, percentages, arithmetic means, independent t-test and One Way ANOVA. Statistical significance was 

taken p<0,05. Findings: The Average age of the participants, who were all females, was found 20,7±1,49, 26.7% 

were enrolled in the first year, 26,7% were enrolled in the second year, 27.3% were enrolled in the 3rd year, and 

19,2% were enrolled in 4th year. In addition, 76,1% graduated from Anatolian High Schools. Of all the 

participants, 65,7% chose this profession willingly, 86,6% currently liked their profession, 79% chose this 

profession because they thought they could find a job easily, and 69,8% reportedly covered the concept of 

compassion within other topics. The total mean score of the participants’ Compassion Scale was 97,3±13,59. 

Kindness sub-scale mean score was 16,4±2,89, Indifference sub-scale mean score was 7,7±3,16, Common 

Humanity sub-scale mean score was 13,3±2,36, Mindfulness sub-scale mean score was16,0±3,18, and 

Disengagement sub-scale mean score was 7,4±3,07. The difference between the participants’ class level and the 

Compassion Scale total and sub-scale mean scores were statistically significant (p<0,05). Conclusion: Evaluations 

based on the findings showed that midwifery department students’ compassion was at a good level. Keywords: 

Compassion, Midwife, Student 

KEYWORDS: COMPASSİON, MİDWİFE, STUDENT. 
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S-96     EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

İNFERTİLİTEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

 
Demet ÇAKIR1, Gülseren DAĞLAR2, Dilek BİLGİÇ3 

 
1Amasya Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Dokuz Eylül Üniversitesi 

Amaç:Çalışmada ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin infertiliteye ilişkin tutumlarını belirlenmek 

amaçlanmıştır. Yöntem:Çalışma kesitsel tanımlayıcı tiptedir.Araştırmada örneklem seçimi yapılmayıp evrenin 

tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklemi 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü son sınıfta okuyan 300 (225 hemşirelik, 75 

ebelik)öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. 

Bulgular:Öğrencilerin %91’ini (n=273) kız öğrenciler oluşturmuş ve yaş ortalaması 22,00±1,12 olduğu 

saptanmıştır.Öğrencilerin %18’i (n=58) yakın çevrelerinde infertilbirey olduğunu, tanıdıkları infertil kişinin 

yarıdan fazlasının(%60)teyze olduğunu ifade etmişlerdir. İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeğinden alınan puan 

ebelik bölümünde 48,59±6,33, hemşirelik öğrencilerinde ise 46,80±6,376’dir. Ölçekten alınan puanların artması 

infertiliteye yönelik olumlu tutumu göstermektedir.Ölçekten alınan en yüksek 60 ve en düşük puan 27 olduğundan 

öğrencilerin infertiliteye karşı olumlu bir tutum sergiledikleri belirlenmiştir.Ölçekten alının puan ile cinsiyet ve 

infertil bireye bakım verme durumu arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Kız öğrencilerin ve infertil 

bireye bakım verenlerin infertiliteye ilişkin tutumlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 

Cronbach’s Alpha değeri 0,75 olarak bulunmuştur. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin infertiliteye ilişkin tutumları 

hemşirelik öğrencilerine göre daha olumludur. Ayrıca infertil bireye bakım verme infertiliteye karşı tutumu olumlu 

olarak etkilemektedir.Öğrencilerin infertiliteye yönelik tutumlarının olumlu olması infertil çiftlere profesyonel bir 

bakış açısıyla bakım vermeleri ve bireylerin süreci daha kolay atlatmalarını sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, HEMŞİRELİK, İNFERTİLİTE, TUTUM, ÖĞRENCİ 
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DETERMINATION OF THE DEPARTMENT OF NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS 

ATTITUDE FOR INFERTILITY 

 
Demet ÇAKIR1, Gülseren DAĞLAR2, Dilek BİLGİÇ3 

 
1Amasya University, 2Sivas Cumhuriyet University, 3Dokuz Eylül University 

Purpose: In this study, it was aimed to determine the attitudes of senior students of midwifery and nursing 

department towards infertility. Method: The study is a cross-sectional descriptive type. In research, it was tried to 

reach all the universe by not selecting single sample. The sample was formed by 300 senior students (225 nursing, 

75 midwifery) of Faculty of Health Sciences Midwifery and Nursing are in the fall semester of 2018-2019 

academic year at Sivas Cumhuriyet University. Data were collected with Personal Information Form and Attitude 

Scale forInfertility. Findings: The 91 percentage of the students (n = 273) are female whose average age is 22,00 

± 1,12. The 18 percentage of the students (n = 58) expressed that there is infertile person near-by and more than 

half of them (%60) are their aunt. The score obtained from the Attitude Scale for Infertility is 48.59 ± 6.33 in the 

midwifery part and 46.80 ± 6.376 in the nursing students. Increasing scores from the scale indicate positive attitude 

towards infertility. It has been determined that students have a positive attitude for infertility because of the 

maximum score is 60 and the lowest score is 27. the With respect to score obtained from the scale, significant 

differences were found between and gender and care to the infertile individual(p<0,05). The attitudes of female 

students and caregivers for infertility were found to be significantly higher. The Cronbach's Alpha value of the 

scal was found 0.75. Result: Midwifery students' attitudes for infertility are more positive than nursing students. 

Besides, care for infertile individuals positively affects attitudes towards infertility. The positive attitude of the 

students for infertility is very important for infertile couples to provide care from a professional point of view and 

to enable them to overcome the process more easily. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, NURSİNG, İNFERTİLİTY, ATTİTUDE, STUDENT 
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S-97     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA YÖNELİK 

TUTUMLARININ EBELİK ÖĞRENCİ KONGRELERİ’NE KATILIMLARINA ETKİSİ 

 
Gülseren DAĞLAR1, Dilek BİLGİÇ2, Nursema AKSÖZ1 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi, 2Dokuz Eylül Üniversitesi 

Amaç: Çalışmada ebelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutumlarının Ebelik Öğrenci Kongreleri’ne 

katılımlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma kesitsel tanımlayıcı tiptedir. Araştırmada 

örneklem seçimi yapılmayıp evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklemi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 

güz yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde okuyan 249 öğrenci 

oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği (BATÖ) ile 

toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,16±1,46 olup %69,5’i akademik başarısını orta düzeyde 

tanımlamıştır. Öğrencilerin yarısı (%53,4) bilimsel bir kongreye katılmadığını ve büyük çoğunluğu (%87,6) ise 

katılmak istediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin tamamına yakınının (%96,0) öğrenci kongrelerinin mesleki 

gelişime katkı sağladığı ve (%96,8) kongrelere katılımın gerekli olduğu düşüncesinde oldukları saptanmıştır. 

Öğrencilerin araştırmacılara yardımcı olmaya isteksiz ve araştırmacılara yönelik tutumlarının olumsuz olduğu 

bulunmuştur. Bilimsel kongreye katılmak isteyen öğrencilerin istemeyenlere oranla BATÖ’nin tüm alt boyut puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Özellikle ebelik öğrenci 

kongresine katılmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha olumlu tutum içinde oldukları ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bilimsel kongreye katılmak isteyen 

öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutum puanları tüm alt boyutlarda yüksektir. Özellikle ebelik öğrenci 

kongresine katılmak isteyen öğrenciler araştırmalara yönelik daha olumlu tutum içindedir. Öğrencilerin bilimsel 

kongrelere ve Ebelik Öğrenci Kongrelerine katılımlarının desteklenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, BİLİMSEL KONGRE, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA 

YÖNELİK TUTUM 
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THE INFLUENCE OF MİDWİFERY STUDENTS’ ATTİTUDES TOWARDS SCİENTİFİC 

STUDİES ON THEİR PARTİCİPATİON İN MİDWİFERY STUDENT CONGRESSES 

 
Gülseren DAĞLAR1, Dilek BİLGİÇ2, Nursema AKSÖZ1 

 
1Cumhuriyet University, 2Dokuz Eylül University 

Aim: This study aims to determine the influence of midwifery students’ attitudes towards research on their 

participation in Midwifery Student Congresses. Method: This is a cross-sectional descriptive type study. In the 

study, a sample was not selected and all of the universe was tried to be reached. The sample consisted of 249 

students studying at Department of Midwifery in the Faculty of Health Sciences at Cumhuriyet University. Data 

was collected with Individual Information Form and Attitudes towards Scientific Studies Scale (ATSSS). Findings: 

The mean age of the students was 20.16 ± 1.46 and 69.5% of the students defined their academic achievement at 

an intermediate level. Half of the students (53.4%) stated that they did not participate in a scientific congress and 

the majority (87.6%) wanted to participate. It was found that almost all of the students (96.0%) thought that student 

congresses contributed to the professional development and (96.8%) thought that participation in congresses was 

necessary. It was found that the students were reluctant to help the researchers and their attitudes towards the 

researchers are negative. It was determined that the students who want to participate in the scientific congress have 

a higher mean score in all sub-dimension scores than the ones who do not want and there is a significant difference 

between the groups. Especially, students who want to attend midwifery student congress were found to have a 

more positive attitude towards research and there was a statistically significant difference between the groups (p 

<0.05). Result: Students who want to participate in the scientific congress have high attitudes towards scientific 

research in all sub-dimensions. Especially students who want to attend midwifery student congress have a more 

positive attitude towards research. It is recommended to support students' participation in scientific congresses and 

Midwifery Student Congresses. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, SCİENTİFİC CONGRESS, ATTİTUDE TOWARDS SCİENTİFİC 

STUDİES 
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Ebru GÜL1, Fatma KESKİN1, Elanur VİCNELİOĞLU1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Mutluluk, bireyin pozitif duyguları negatif duygulardan daha fazla hissetmesi ve yaşamından 

doyum alması şeklinde tanımlanmaktadır. Evlenmek veya ilişki yaşamanın hem kadının hem de erkeğin öznel 

mutluluğu için önemli olduğu belirtilmektedir. Literatürde ilişkilerde mutluluk tanımından ziyade genel bir 

mutluluk tanımı yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma eşi/partneri olan kadınlarda mutluluğu etkileyen 

faktörlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Kasım 2018-Ocak 2019 

tarihleri arasında 1 Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu bölgede 319 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Mutluluk Ölçeği (MÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistik, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Kruskal Wallis kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 

katılan kadınların %51.4’ünün 25-35 yaş aralığında olduğu, %43.6’sının üniversite ve üzerinden mezun olduğu, 

%61.1’inin gelirini giderine denk olarak algıladığı, %60.8’inin eşi/partneri ile olan ilişkisini iyi olarak tanımladığı 

ve %64.6’sının ilişkisinden memnun olduğu saptanmıştır. Kadınların yaşı, eğitim durumu, ekonomik durumu, 

çocuk sahibi olma durumları, eşi/partneri ile olan ilişkilerini tanımlama durumları, ilişkiden memnun olma 

durumları ile mutluluk ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<.05). Sonuç ve Öneriler: Bu sonuçlara göre kadınların sahip olduğu değerler dikkate alınmalı ve 

bu değerlerin mutluluğa etkisi üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir. Evlilik öncesi danışmanlıkta veya 

aile danışmanlığında mutluluk üzerine eş/partner ile olan ilişki durumunun etkisine dikkat çekecek eğitimlerin 

verilmesinin bireylere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KADIN, MUTLULUK, EŞ, PARTNER 
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INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING HAPPINESS IN WOMEN WITH SPOUSE / 

PARTNER 

 
Ebru GÜL1, Fatma KESKİN2, Elanur VİCNELİOĞLU1 

 
1Inonu University  

Introduction and Purpose: Happiness is defined as the individual's feeling of positive emotions more than negative 

emotions and getting satisfaction from his life. It is stated that getting married or having a relationship is important 

for the subjective happiness of both men and women. In the literature, it is seen that there is a general definition 

of happiness rather than the definition of happiness in relations. Therefore, this research was carried out as a 

descriptive study in order to examine the factors affecting happiness in women with a spouse/partner. Method: 

The study was carried out with 319 women in the region where 1 Family Health Center is located between 

November 2018 and January 2019. Personal Information Form and Happiness Scale (HS) were used to collect the 

data. Descriptive statistics, independent samples t test, One Way ANOVA and Kruskal Wallis were used to analyze 

the data. Results: It was found that 51.4% of the women who participated in the study were between 25-35 years 

of age, 43.6% of them graduated from university and over, 61.1% perceived their income as equivalent, 60.8% of 

them defined their relationship with their spouse/partner as well and 64.6% 's relationship was found to be satisfied. 

It was found that the difference was statistically significant when the women's age, educational status, economic 

status, having a child, having a relationship with their spouse/partner, the status of being satisfied with the 

relationship and the mean score of HS were compared (p<.05). Conclusion and Recommendations: According to 

these results, the values of women should be taken into consideration and the effects of these values on happiness 

should be considered. It is thought that giving trainings which will draw attention to the effect of relationship with 

spouse/partner on happiness in pre-marriage counseling or family counseling will contribute to individuals. 

KEYWORDS: WOMAN, HAPPİNESS, SPOUSE, PARTNER 
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S-99    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET BELİRTİLERİNİ 

TANIMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Özlem DURAN AKSOY1, Sultan UÇUK1, Cansu AR1, Ayşe Nur OĞURLU1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel olarak, İç Anadolu’da bulunan bir üniversitenin 

Ebelik Bölümü’nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini; bölümde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar 

yarıyılında 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 191 (222-%86 ulaşılabilirlik) öğrenci oluşturmuştur. Veriler, 

gözlem altında uygulama yöntemi ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet 

Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin kadına yönelik şiddet 

belirtilerini tanıma ölçeği alt boyut puan ortalamaları; fiziksel belirtilerde 7.94±1.59, duygusal belirtilerde 

11.61±2.09 ve toplamda 19.56±2.84 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları değişkenlere göre 

incelendiğinde; aile ilişkilerinde şiddete maruz kalanların duygusal belirtiler boyutu ve toplamda, mesleki 

öğrenimi sırasında kadına yönelik şiddet konusunda bilgi/eğitim alanların duygusal belirtiler boyutunda, kadına 

yönelik şiddeti değerlendirebilmek için yeterli bilgisi olduğunu düşünenlerin fiziksel belirtiler boyutu ve toplamda, 

kadına yönelik şiddeti değerlendirmenin mesleki sorumlukları içerisinde yer aldığını düşünenlerin ise fiziksel 

belirtiler boyutunda puan ortalamalarının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Öğrencilerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımalarının orta düzeyde olduğu ve mesleki öğrenim 

sırasında bilgi ile sorumluluk kazanımının bu düzeyi artırdığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilere mesleki 

öğrenimleri sırasında kadına yönelik şiddeti tanıma ve önleme konusunda mesleki bilgi, beceri ve duyarlılık 

kazandırılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, ÖĞRENCİ, KADIN, ŞİDDET, TANIMA 
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DETERMINATION OF LEVELS OF RECOGNITION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 

BY MIDWIFERY STUDENTS 

 
Özlem DURAN AKSOY1, Sultan UÇUK1, Cansu AR1, Ayşe Nur OĞURLU1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Aim: The aim of this research is to determine the midwifery students' level of recognition of the 

symptoms of violence against women. Method: The study was carried out cross-sectionally in the Midwifery 

Department of a university in Central Anatolia. The sample of the research has consisted of 191 (222-86% 

accessibility) students who were enrolled in the 2nd, 3rd and 4th grades in the 2018-2019 academic year spring 

semester. Data were collected by using “Personal Information Form” and “The Scale Regarding the Symptoms of 

Violence against Women by Nurse and Midwives” by the method of application under observation. Results: The 

scale of sub-scale mean scores of students to recognize the symptoms of violence against women was found as 

7.94±1.59 in physical symptoms, 11.61±2.09 in emotional symptoms and 19.56±2.84 in total. When the mean 

scores of the students were examined according to the variables; in the dimension of emotional symptoms of those 

who are exposed to violence in family relations and in the total of emotional symptoms of those who had 

information/education about violence against women during their vocational education, in the dimension of 

physical symptoms and in total of those who think that they have sufficient knowledge to evaluate the violence 

against women, in the dimension of physical symptoms of those who think that the assessment of violence against 

women are included in their professional responsibilities, the mean scores are found to be significantly higher in 

the physical symptoms dimension (p<0.05). Conclusion and Recommendations: It was determined that the 

students’ recognition of the symptoms of violence against women was at a moderate level and gaining knowledge 

and responsibility during vocational education increased this level. In this respect, it is recommended that students 

gain professional knowledge, skills, and sensitivity in recognizing and preventing violence against women during 

their vocational education. 

KEYWORDS: MIDWIFERY, STUDENT, WOMAN, VIOLENCE, RECOGNITION 
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S-100     ÖĞRENCİ EBELERE VERİLEN EĞİTİMİN VİCDAN ALGILARINA VE 

MERHAMET DUYGULARINA ETKİSİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Gülay YILDIRIM1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş, Amaç: Vicdan ve merhamet duygusu hasta/sağlıklı birey ve yakınlarıyla ilgilenmede, bakımın daha yüksek 

nitelikli planlanmasında ve düşük kaliteli davranışların kısıtlanmasında güçlü bir araç olabilir. Bu bağlamda amaç, 

vicdan ve merhametle ilgili öğrenci ebelere verilen eğitimin, vicdan algılarına ve merhamet duygularına etkisinin 

ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Metod: Müdahale çalışması(ön test-son test) tipteki 

araştırmanın örneklemini bir üniversitenin ebelik üçüncü sınıfındaki tüm öğrenciler(75 birey) oluşturdu. 

Öğrencilere Tanıtıcı Bilgiler Formu, Vicdani Algı Ölçeği(VAÖ) ve Merhamet Ölçeği(MÖ) uygulandı ve bir hafta 

süreyle araştırma konularıyla ilgili eğitim verildikten üç hafta sonra ölçekler yeniden yapıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde Kruskall Wallis varyans, lineer korelasyon analizi, Tukey, Paired t, Student t testi kullanıldı. 

Anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı. Bulgular: Öğrenciler, %90.5’nin mesleğini kendilerine uygun bulduğunu, 

%78.4’ünün güç kararlar alınması gereken bir durumla karşılaşmadığını, %56.8’inin başarı durumunun orta 

olduğunu ve %81.1’i yurtta kaldıklarını belirtmişlerdir. “Yanıltıcı vicdan” alt boyutu puan farkıyla (0.25±1.50) 

yurtta yaşayanlar arasında(p=0,046); “vicdanın devre dışı kaldığı durumlar” alt boyutu puan ortalaması farkıyla 

(0.01±0.85) mesleğini kendine uygun bulanlar arasında(p=0,005); merhametin alt boyutlarından olan 

“paylaşımların bilincinde olma”(0.16±0.67) ve “bağlantısızlık”(0.25±0.59) puan ortalaması farkıyla katılımcıların 

başarı durumu orta olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.036; p=0.016). Eğitim 

öncesi MÖ toplam puan ortalaması 4.19±0.36, eğitim sonrası 4.23±0.34 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır(p=0,166). Eğitim öncesi “vicdanın sesi dinlenilmelidir” maddesinin puan ortalaması 

4.51±1.40, sonrası 4.04±1.25 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0.004). MÖ ölçek toplam 

puan ortalaması ile “vicdanın sesi”(r=0.333;p=0.004),”vicdanın niteliği” (r=0.245;p=0.035),“ arasında pozitif 

yönde ve “vicdanın devre dışı kaldığı durumlar” (r=-0.445;p=0.000), “alt boyutu ile negatif yönde zayıf ilişki 

bulunmuştur. Sonuç, öneriler: Öğrenciler vicdanlarını referans almakta ve onların merhamet duyguları yüksektir. 

Verilen eğitim, katılımcıların vicdan algılarını ve merhamet duygularını etkilediği ve aralarında ilişki bulunduğu 

saptanmıştır. Yüksek vicdan ve merhamet beraberinde vicdan stresini ve merhamet yorgunluğunu getirmesi 

olasılığına karşı klinik eğitimde ele alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIM, DEĞER, EBE ÖĞRENCİ, MERHAMET, VİCDAN 
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EVALUATİON OF THE EFFECT OF TRAİNİNG GİVEN TO THE MİDWİFERY 

STUDENTS ON THE PERCEPTİONS OF CONSCİENCE AND FEELİNGS OF 

COMPASSİON AND THE RELATİONSHİP BETWEEN THESE TWO VARİABLES 

 
Gülay YILDIRIM1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: A sense of conscience and compassion can be a powerful tool for caring for higher 

quality planning. The aim is to evaluate the effect of education given to the midwifery students on the perceptions 

of conscience and feelings of compassion, and the relationship between these two variables. Methods: The sample 

of the intervention study consisted of all third grade midwifery students(74individuals) studying at a university. 

The Perceptions of Conscience Questionnaire(PCQ) and the Compassion Scale(CS) were performed to the 

students and the scales were re-performed three weeks after the one-week training sessions. Kruskal Wallis 

variance, linear correlation analysis, Tukey, Paired t, Student t test were used in the evaluation of data. Significance 

level was p<0.05. Results: The students stated that 90.5% found the profession to be suitable for themselves, 56.8% 

of found their success moderate. There was a statistically significant difference“situations where conscience is 

disabled”sub-dimension score difference(0.01±0.85) and those finding the profession suitable(p=0.005), 

between“mindfulness” sub-dimension of compassion(0.16±0.67) score difference and those having moderate 

success(p=0.036). The total CS mean score was 4.19±0.36 before the training, 4.23±0.34 after the training, and 

the difference between them was not statistically significant(p=0.166). The mean score of “the voice of conscience 

must be interpreted” was 4.51±1.40 before the training, 4.04±1.25 after the training, and the difference between 

them was statistically significant(p=0.004). There was a positive correlation between CS mean total score and“the 

voice of conscience”(r=0.333,p=0.004), and a negative correlation between CS mean total score and“situations 

where conscience is disabled”(r=-0.445,p=0.000). Conclusion and Recommendations: Students listen to the voice 

of their conscience and their compassion level is high. It was found that the training affected participants’ 

perception of conscience and compassion, and a relationship was found between them. High conscience and 

compassion should be addressed in clinical training considering the possibility of bringing about stress of 

conscience and compassion fatigue. 

KEYWORDS: COMPASSİON, CONSCİENCE, CARE, MİDWİFERY STUDENT 
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S-101     EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HYPNOBİRTHİNG HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ VE BİLGİ DÜZEYLERİ 

 
Ayten DİNÇ1, Remziye GÜLTEPE1, Ezgi YÜCEL1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirthing hakkındaki görüşlerinin ve bilgi 

düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu çalışmanın evrenini Çanakkale 

Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde okuyan 3.ve 4.sınıf öğrenciler (134) oluşturmuştur. Örneklem seçimine 

gidilmeyip tüm öğrencilere ulaşılmıştır. Veriler, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini ve hypnobirthing hakkındaki 

görüşlerini ve bilgi düzeylerini ölçen anket formu ile 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma 

yapılmadan önce kurum izni alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %53’ü 3.sınıf, %47’si 4. Sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin 

%68.7’sinin hypnobirhting konusunda bilgisinin olduğu ve daha önce bilgisi olanların %62’sinin 3.Sınıf 

öğrencileri olduğu bulunmuştur. Hypnobirthing ile ilgili bilgiyi %38.8’i internetten, %37.3’ü kitaptan, %14.2’si 

diğer kaynaklardan, %11.2’i ise sağlık çalışanlarından almışlardır. Öğrencilerin %94’ü hypnobirthing ile ilgili bir 

eğitim almak istediklerini, %87.3’ü meslek yaşantısında hypnobirthingi desteklemek istediğini belirtmişlerdir. 

Hypnobirthing ile ilgili ileri eğitim almak isteyen ve meslek yaşamında desteklemek isteyenler açısından 3. ve 4. 

sınıf öğrencileri arasında 3. Sınıf öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (sırasıyla 

p=0,002, p=0,000). Öğrencilerin hypnobirthing konusunda bilgi düzeyleri incelendiğinde; hypnobirthing tanımını 

(%87,3), anne bebek bağlanmasına etkisi (%67,9), anne sütüne değer verme (%65,7), hypnobirthing teknikleri 

(%59,7) ve gevşeme çeşitleri (%53,7) konusunda doğru cevap vermişlerdir. Hypnobirthing konusunda yanlış 

cevap verilen konular ise doğal doğum dilinde “dalga” kelimesi yerine “doğum sancısı” kelimesi kullanıldığını 

düşünmesi (%42,59), hypnobirthing ve hipnozu karıştırma (%41), ülkemizde uygulanmadığını düşünme (%39,6), 

ıkınarak doğumu gerçekleştirme (%38,8) olarak bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Ebelik bölümü öğrencilerinin 

hypnobirthing hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve müfredat programlarında bu konuya daha fazla 

yer verilmesi gerektiği saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: HYPNOBİRTİNG, EBELİK, ÖĞRENCİ. 
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ABOUT HYPNOBİRTHİNG OF MİDWİFERY STUDENTS' OPİNİONS AND KNOWLEDGE 

LEVEL 

 
Ayten DİNÇ1, Remziye GÜLTEPE1, Ezgi YÜCEL1 

 
1Canakkale Onsekiz Mart University  

Objective: This study was carried out to examine the opinions and knowledge levels of midwifery students about 

hypnobirthing. Method: The population of this descriptive study was composed of 3rd and 4th year students (134) 

studying at the midwifery department of Çanakkale School of Health. All students were reached before the sample 

selection was made. The data were collected between 17-21 December 2018 with a questionnaire. Percentage and 

chi-square test were used to analyze the data. Findings: 53% of the students participated in the study were 3rd 

grade and 47% were 4th grade students. It was found that 68.7% of the students had knowledge about 

hypnobirhting and 62% of those who had knowledge before were 3rd grade students. The information about 

Hypnobirthing was obtained 38.8% from the internet, 37.3% from the book, 14.2% from the other sources and 

11.2% from the health workers. 94% of the students stated that they wanted to get an education about 

hypnobirthing and 87.3% of them wanted to support hypnobirthing in their profession. A statistically significant 

difference was found in favor of Grade 3 and grade 4 students in favor of Grade 3 students (p = 0.002, p = 0.000, 

respectively). Students examined hypnobirthing knowledge levels; the definition of hypnobirthing (87.3%), effect 

on maternal infant attachment (67.9%), the value of maternal milk (65.7%), hypnobirthing techniques (59.7%) and 

relaxation types (53.7%). they answered. Hypnobirthing wrong answers about the subjects in the natural language 

of the word "wave" instead of the word "birth pain" instead of the word (42.59%), hypnobirthing and hypnosis 

mixing (41%), thinking that our country is not applied (39.6%), the rupture of the birth (38.8%). Result and 

Conclusion: It has been determined that the level of knowledge of hypnobirthg births of midwifery students is not 

enough and this issue should be included in the curriculum. 

KEYWORDS: HYPNOBİRTİNG, MİDWİFERY, STUDENT. 
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S-102    DOĞUM MAHREMİYETİ VE GİZLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 
Ummahan YÜCEL1, Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Yeşim YEŞİL1 

 
1Ege Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Doğum hizmetlerinin niteliğini geliştirebilmek ve kadın odaklı bir sağlık bakımı gerçekleştirmek 

için doğum ortamında bireyin gizliliğini sağlama, mahremiyete saygı gösterme oldukça önemlidir. Bu çalışma 

“Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği - Childbirth Intimacy and Privacy Scale-CIPS” nin Türkçe’ye 

uyarlanarak, Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla uygulanmıştır. Ölçeğin kadınların 

doğum hizmetlerinde yaşadıkları mahremiyet deneyimlerini değerlendirme konusunda önemli bir araç olacağı ve 

mahremiyete yönelik uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yöntem: Metadolojik tipte 

olan araştırmanın evrenini T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Ek Hizmet Binasında Haziran-Aralık 2018 tarihleri arasında 

doğum yapan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 362 kadın oluşturmuştur. Rados ve arkadaşları tarafından 

2015 yılında geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanabilmesi için Melinda Rados’tan yazılı izin ve Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Klinik Araştırma Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Kadınlara, Doğum Mahremiyeti ve 

Gizlilik Ölçeği’nin Türkçe Formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Bulgular: Açıklayıcı Faktör 

Analizleriyle (AFA) ölçek altı alt boyut altında toplanmış, orijinal faktör yapısı ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı 0.85 olarak belirlenmiş, çok iyi düzeyde güvenilir olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Ölçeğin korelasyon katsayıları -.046 ile .722 arasında değişmektedir. Sonuç ve öneriler: Yapılan 

analizler, Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçların özgün ölçek ile benzer özellikler göstermesi ve her bir maddenin 

konuyla olan ilişkisi göz önüne alınarak ölçekten madde çıkarılmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: MAHREMİYET, DOĞUM, ÖLÇEK, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 
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VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH FORM OF CHILDBIRTH 

INTIMACY AND PRIVACY SCALE 

 
Ummahan YÜCEL1, Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Yeşim YEŞİL1 

 
1Ege University  

Introductıon And Aım: In order to improve the quality of childbirth services and to perform a health care focused 

on women, it is very important to ensure the privacy of the individual and to respect privacy in the environment 

of birth. This study was applied in order to determine the reliability and validity of the Childbirth Intimacy and 

Privacy Scale-CIPS in Turkish society. It was thought that the scale would be an important tool in evaluating the 

experiences of women in the birth services and would contribute to the development of privacy practices. Method: 

The sample of the research, which is methodological type, has consisted of 362 women who met the criteria for 

inclusion in the study and gave birth at the Aegean Maternity and Obstetrics Additional Services of T.C. Ministry 

of Health İzmir Health Scıences Unıversıty Tepecik Training and Research Hospital between June-December 

2018. In order for the scale developed by Rados et al. in 2015 to be adapted to Turkish, Ethical approval was 

obtained from Melinda Rados and Ege University Medical Faculty Ethics Committee Clinical Research. The 

Turkish form of the Women's Privacy and Confidentiality Scale was applied by face to face interview method 

Results: With the exploratory factor analysis (AFA),the scale was collected into six sub-dimensions and similar 

results were obtained with the original Factor Structure. The internal consistency coefficient for the whole scale 

was determined as 0.85 and it was found to be very reliable.The correlation coefficients of the scale ranged from 

-466 to .222. Conclusions And Recommendations: The analysis shows that the Turkish form of Childbirth intimacy 

and privacy scale is a valid and reliable measurement tool. The results were similar with the original scale and the 

item was not removed from the scale by considering the relationship of each item to the subject. 

KEYWORDS: PRİVACY, BİRTH, SCALE, VALİDİTY AND RELİABİLİTY 
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S-103     TÜRKİYEDEKİ EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 

KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ, DENEYİMLERİ VE VERİLEN EĞİTİMİN 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Esra BÜYÜK1, Senahan ÇOBAN1, Gamze Nur SARI1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Çalışma ebelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu 

konuda verilen planlı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yarı deneysel olarak uygulanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, bir sağlık bilimleri fakültesi ebelik öğrencileri (n:85) oluşturmuştur. Araştırma verileri; 

“Öğrencileri tanıtıcı bilgi formu” ve “Çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanmasına yönelik 

ölçek formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma ön test, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik eğitim ve son test 

uygulamasından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Paired Samples t Test) ve 

Bağımlı İki Grup Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Wılcoxon Testi) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi olarak p= 0.05 alınmıştır. Katılımcıların %61.2’si daha önce çocuk istismarı ile karşılaştıklarını ve % 40’ı 

kendisinin de çocuk istismarı yaşadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve 

risklerinin tanılanmasına yönelik toplam ölçek bilgi puan ortalamaları ile istismarın çocuk üzerindeki fiziksel 

belirtileri, çocuk istismarına ilişkin çocuktaki davranışsal belirtiler, istismar ve ihmale yatkın ebeveyn, çocuk ve 

ailesel özellikler alt ölçek eğitim sonrası bilgi puan ortalaması, eğitim öncesi bilgi puan ortalamasına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Özellikle çocuk sağlığında önemli bir yeri olan ebelerin 

eğitiminde çocuk istismarı ve ihmaline konusunda duyarlılığın arttırılmasına yönelik eğitim programları 

planlanmalı ve uygulanmalıdır 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ, EBE ÖĞRENCİ, EĞİTİM 

 
  



459 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

KNOWLEDGE LEVEL AND EXPERIENCES OF MIDWIFERY STUDENTS IN TURKEY 

ON CHILD ABUSE AND EVALUATION OF THE EFFICACY OF A TRAINING PROGRAM 

 
Esra BÜYÜK1, Senahan ÇOBAN1, Gamze Nur SARI1 

 
1Ondokuz Mayis University 

This study employed a semi-experimental design to determine the awareness levels of midwifery students on child 

abuse and neglect, and to evaluate the efficacy of a planned training on this issue. Midwifery students (n=85) 

enrolled in a Health Sciences Faculty comprised the sample of the study. The data were collected using a 

sociodemographic characteristics form and the Scale for the Identification of Symptoms and Risks of Child Abuse 

and Neglect (SISRCAN). The study included a pre-test, a training program on child abuse and neglect, and a post-

test, and the data were analyzed using SPSS 21.0. In addition, number, percentage, mean, significance test of the 

difference between two means (paired samples t-test), and the significance test of the difference between two 

dependent groups (Wilcoxon test) were used for the comparison of the values. The significance level of p=0.05 

was applied in the study. Among the participants, 61.2% stated that they had encountered cases of child abuse 

before while 40% stated that they themselves had experienced child abuse. The participants’ mean post-training 

score on the whole Scale for the Identification of the Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect and their 

mean post-training scores on the subscales of ‘physical symptoms of the child’, ‘behavioral symptoms of child 

abuse’, ‘characteristics of parents prone to abusing and neglecting their children’ and ‘neglect and familial 

characteristics in child abuse and neglect’ were found to significantly differ statistically (p <0.001) compared to 

the mean scores they obtained in pre-training on the total scale and the mentioned subscales. Training programs 

that aim to raise the awareness of midwives, who play an especially important role in children’s health, on child 

abuse and neglect should be planned and implemented effectively. 

KEYWORDS: CHİLD ABUSE AND NEGLECT, STUDENT MİDWİFE, TRAİNİNG 
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S-104     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBELİK MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ 

BELİRLENMESİ:PİLOT ÇALIŞMA 

 
Meltem UĞURLU1, Nazan KARAHAN1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Araştırma ebelik birinci sınıf öğrencilerinin ebelik mesleğine bakış açılarını belirlemek amacı ile 

yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü birinci sınıf 

öğrencileri (n=64) ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından 

hazırlanan veri toplama formu kullanılarak anket yöntemi ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %59.4’ünün Anadolu Lisesi mezunu olduğu, %62.5’sinin 

şehir merkezinde yaşadığı ve %85.9’unun ailesinin gelirinin giderine denk olduğunu ifade ettiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %51.6’sı annesinin ilkokul mezunu olduğunu ve %76.6’sı ev hanımı olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin %51.6’sı üniversite sınavında ebelik bölümünü ilk 5 sırada tercih ettiğini ifade etmiş ve %65.6’sı 

akademik başarısını orta düzeyde değerlendirmiştir. Öğrencilerin ebelik bölümünü seçme nedenleri 

incelendiğinde; %23.4’ü idealindeki meslek olduğu ve %25’i puanı bu bölüme yettiği için tercih ettiğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin %96.9’u bölümünden memnun olduğunu, %92.2’si mesleğini benimsediğini, %96.9’u 

mesleği severek yapacağına inandığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %48.4 oranında toplumun mesleğe bakış 

açısının orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %70.3’ü mezuniyet sonrası ebe olarak çalışmak istediğini 

belirtmiş, %46.9’u henüz bir kariyer planı yapmadığını ifade etmiştir. Ebelik mesleğini öğrencilerin %95.3’ü zor 

bir meslek olarak değerlendirmiş ve %92.2’sinin mesleğin geleceği ile ilgili iyimser olduklarını belirtmiştir. 

Öğrencilerin ebelik mesleğine ilişkin duygularını çok iyi olarak ifade etme oranı, bölüme başlamadan önce %15.6 

iken, bölüme başladıktan sonra bu oran %60.9 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler düşüncelerinin değişmesinde ise 

öğretim elemanlarının yaklaşımı, meslek sevgisi ve inanmanın etkili olduğunu ifade etmiştir. Sonuç: Ebelik 

öğrencilerinin tamamına yakını mesleği zor bir meslek olarak değerlendirmektedir ancak öğrencilerin tamamına 

yakını mesleği benimsediğini, severek yapacağına inandığını belirtmiştir. Bölüme geldikten sonra mesleğe ilişkin 

düşünceleri olumlu yönde değişmiştir. 
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DETERMINATION OF THE MIDWEFERY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE 

MIDWIFERY PROFESSION:PILOT STUDY 

 
Meltem UĞURLU1, Nazan KARAHAN1 

 
1Health Science University 

Aim: To determine the opinions of midwifery students about midwifery profession. Method: This descriptive study 

was carried out with first year midwifery students (n=64) in department of Gulhane Health Sciences Faculty in the 

2018-2019 academic year. Data were collected by a questionnaire prepared by the researcher and evaluated by 

using number, percentage. Results: It was determined that 59.4% of the students were graduated from Anatolian 

High School, 62.5% of them lived in the city center and 85.9% of families’ income was equal to the expenses. 

And 51.6% of the students mother was graduated from primary school, and 76.6% were housewife. At the 

university entrance exam 51.6% of the students prefered midwifery department in the first five preference and 

65.6% of them evaluated their academic achievement at a medium level. When the reasons of choosing midwifery 

department of students are examined; 23.4% of them think the profession is ideal and 25% of them choosed just 

their exam score is adaquate for this department. They also stated that 96.9% of them satisfy with the department, 

92.2% of them adopt the profession, and 96.9% believe to do the profession lovely. And 48.4% of the students 

think that society’s persperctive on the profession is at a medium level. And 70.3% of students would like to work 

as a midwife after graduation and 46.9% of them did not have a career plan yet. And 95.3% of the students 

considered the midwifery profession as a difficult profession and 92.2% of them were optimistic about the future 

of the profession. Before starting the department 15.6% of the students and after starting the department 60.9% of 

them expressed their feelings about midwifery profession is very well. The reason of this positive change was 

instructors approches, the love of profession and believing. Results: Almost all of the students regard the profession 

as a difficult occupation but embraced the profession and believe they will do it with pleasure. After coming to the 

department, their thoughts about the profession changed in a positive way. 

KEYWORDS: MIDWIFERY PROFESSION, PROFESSION VIEWS, MIDWIFERY STUDENTS 
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S-105    GENÇ KADINLARDA PREMENSTURAL SENDROM İLE UYKU KALİTESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Rukuye AYLAZ1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Mensturasyon kadın hayatının yaklaşık yarısını kapsayan fizyolojik bir olaydır. Premenstrüel 

Sendrom (PMS) doğurganlık çağındaki pek çok kadını olumsuz etkilemektedir. İnsanın fiziksel ve ruhsal olarak 

sağlıklı bir birey olması için uyku ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. Bu çalışma genç kadınlarda 

premenstural sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için planlanmıştır. Yöntem: Kesitsel türde 

olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2016-

2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. Araştırmanın örneklemi ise; yapılan 

güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen %95 güven aralığında, 

evreni % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı 

İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstruel Değerlendirme Formu (PDF) kullanılmıştır. Öğrencilerin 

adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak değerlendirilmiş, araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde 

dağılımı, t testi ve korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 

(minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, annesinde PMS şikayetleri bulunan %52.4, PMS puan 

ortalaması 243.89±9.7 (minimum 22, maksimum 454) olarak saptanmıştır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda 

yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) 

olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin PMS puanı ile uyku sorunları arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmiştir (r=.30, p=.001). Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen 

belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının 

arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmişti. Genç kadınlara semptomların 

şiddetini azaltıcı önlemler alması ve uyku kalitesinin artırılması konusunda farkındalık yaratılması önerilmektedir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTURAL SYNDROME AND SLEEP QUALITY 

İN YOUNG WOMEN 

 
Rukuye AYLAZ1 
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Introduction and purpose: Menstruation is a physiological event that covers about half of a woman's life. 

Premenstrual Syndrome (PMS) adversely affects many women of childbearing age. It is extremely important that 

the human being is physically and mentally healthy and needs to be met. This study was planned to determine the 

relationship between premenstural syndrome and sleep quality in young women. Method: This cross - sectional 

study was conducted with female students studying at İnönü University Faculty of Health Sciences between 

February - May 2017. The population of the study is 1200 women students who continue their education in the 

Faculty of Health Sciences in the 2016-2017 academic year. The sample of the research is; In the 95% confidence 

interval determined by 5% error level in the magnitude of double-sidedness with the power analysis at the level of 

double-sided significance, the universe was composed of 321 female students with 95% representation power. 

Personal data form, Women's Health Initiative Insomnia Scale and Premenstrual Evaluation Form (PDF) were 

used for data collection. The premenstrual symptoms of the students were evaluated retrospectively and the data 

obtained from the study were evaluated by using frequency and percentage distribution, t test and correlation. 

Results: The mean age of the students was 21.01 ± 1.8 years (minimum 18 years, maximum 34 years), the first 

menstrual age was 13.44 ± 1.2 years, his mother had PMS complaints 52.4% and the mean PMS score was 243.89 

± 9.7 (minimum 22, maximum 454). The most common symptoms; fatigue sensation (51.1%), feeling distressed 

(48.9%), feeling sick (48.2%) and back pain (47.6%). A statistically significant positive correlation was found 

between PMS score and sleep problems of the students (r = .30, p = .001). Conclusion and Suggestion: In this 

study, the most common symptom of PMS was the feeling of fatigue in the legs and feeling themselves distressed. 

As the PMS scores increased, there was a statistically significant positive correlation between the sleep problems 

and the increase in sleep problems. Young women are advised to take measures to reduce the severity of symptoms 

and to raise awareness on the improvement of sleep quality. 

KEYWORDS: YOUNG WOMAN, PREMENSTRUAL SYNDROME, SLEEP QUALİTY 
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Giriş ve Amaç: Öğrenciler ailesel, akademik, arkadaş grupları ve toplumsal yaşamla ilgili stresörlerle başa 

çıkabilmek ve yaşamlarındaki gelişimsel görevleri başarabilmek için riskli davranışlara yönelebilmektedirler. 

Araştırmada ebelik bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin riskli davranışlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini ebelik bölümünde öğrenim gören 265 öğrenci 

oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Riskli Davranışlar Ölçeği-Üniversite Formu ile toplanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.43±1.71 (aralık: 18-35)’dir. Öğrencilerin %12.5’i, sigara, %3’ü nargile 

kullandığını, %9.4’ü sigarayı, %11.3’ü nargileyi ara sıra kullandığını belirtmiştir. Alkol kullanımı (p=0.007), 

beslenme alışkanlığı (p=0.009); okul terki (p=0.003); madde kullanımı (p=0.040) yönünden riskli davranışlar 

üçüncü sınıf öğrencilerinde; intihar eğilimi yönünden riskli davranışlar ise ikinci sınıf öğrencilerinde (p=0.012) 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir. Akademik başarısını orta düzeyde algılayan öğrencilerin anti sosyal 

davranış, alkol kullanımı, sigara kullanımı, intihar eğilimi, okul terki ve madde kullanımı yönünden riskli 

davranışları istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0.05). Sigara kullanımı yönünden riskli davranışlar evde 

arkadaşları ile yaşayan öğrencilerde (p=0.004); alkol kullanımı aylık gelirini yeterli olarak ifade edenlerde 

(p=0.034); intihar eğilimi ve okul terki mesleğini isteyerek seçmediğini, intihar eğilimi ise mesleği kendine uygun 

bulmadığını (p=0.003) belirten öğrencilerde daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç ve Öneriler: 

Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf, yaşadığı ortam, akademik başarısını ve aylık gelirini algılaması, mesleğini 

isteyerek seçme ve mesleği kendine uygun bulma durumu riskli davranışlarını etkilemektedir. Bu etmenlerin 

azaltılması ve önlenmesine yönelik seminer, kurs gibi etkinliklerin düzenlenmesi, özellikle üçüncü sınıf 

öğrencilerinin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. 
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1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Students may tend towards risky behaviors to cope with stressors related to family, 

academic, friends and social life and to achieve developmental tasks in their lives. This study aims to investigate 

the risky behaviors of university students studying at midwifery department. Methods: The sample of this 

descriptive study consisted of 265 students studying at midwifery department. Data were collected using Personal 

Information Form and University Form of Risk Behavaiors Scale. Results: The mean age of the students was 

20.43±1.71 (range:18-35). 12.5% of students stated that they smoked, 3% smoked hookah, 9.4% smoked 

occasionally and 11.3% smoked hookah occasionally. Risky behaviors in terms of alcohol consumption (p=0.007), 

nutritional habit (p=0.009), drop-out (p=0.003), substance use (p=0.040) were statistically significantly higher 

among third-grade students, and risky behaviors in terms of suicidality were statistically significantly higher 

among second-grade students (p=0.012). Risky behaviors in terms of anti-social behavior, alcohol use, smoking, 

suicidality, drop-out and substance use of students who perceived their academic achievement at a moderate level 

were significantly higher (p<0.05). Risky behaviors in terms of smoking were higher and statistically significant 

in students living at home with friends (p=0.004); alcohol use in those who expressed their monthly income 

sufficient (p=0.034); suicidality and drop-out in those who stated that they did not choose the profession 

voluntarily and suicidality in those who did not find the profession suitable for themselves (p=0.003). Conclusion 

and Recommendations: Classroom, residence place, perception of academic achievement and monthly income, 

choosing the profession willingly and finding the profession suitable for themselves affect students’ risky 

behaviors. It is recommended to organize activities such as seminars, courses to reduce and prevent these factors, 

and to evaluate and support the mental state of third-grade students. 

KEYWORDS: UNIVERSITY STUDENT, MIDWIFERY, RISKY BEHAVIORS 
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S-107     ÖĞRENCİ EBELERE VERİLEN EĞİTİMİN VİCDAN ALGILARINA VE 

MERHAMET DUYGULARINA ETKİSİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Gülay YILDIRIM1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

Giriş, Amaç: Vicdan ve merhamet duygusu hasta/sağlıklı birey ve yakınlarıyla ilgilenmede, bakımın daha yüksek 

nitelikli planlanmasında ve düşük kaliteli davranışların kısıtlanmasında güçlü bir araç olabilir. Bu bağlamda amaç, 

vicdan ve merhametle ilgili öğrenci ebelere verilen eğitimin, vicdan algılarına ve merhamet duygularına etkisinin 

ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Metod: Müdahale çalışması(ön test-son test) tipteki 

araştırmanın örneklemini bir üniversitenin ebelik üçüncü sınıfındaki tüm öğrenciler(75 birey) oluşturdu. 

Öğrencilere Tanıtıcı Bilgiler Formu, Vicdani Algı Ölçeği(VAÖ) ve Merhamet Ölçeği(MÖ) uygulandı ve bir hafta 

süreyle araştırma konularıyla ilgili eğitim verildikten üç hafta sonra ölçekler yeniden yapıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde Kruskall Wallis varyans, lineer korelasyon analizi, Tukey, Paired t, Student t testi kullanıldı. 

Anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı. Bulgular: Öğrenciler, %90.5’nin mesleğini kendilerine uygun bulduğunu, 

%78.4’ünün güç kararlar alınması gereken bir durumla karşılaşmadığını, %56.8’inin başarı durumunun orta 

olduğunu ve %81.1’i yurtta kaldıklarını belirtmişlerdir.“Yanıltıcı vicdan”alt boyutu puan farkıyla (0.25±1.50) 

yurtta yaşayanlar arasında(p=0,046);“vicdanın devre dışı kaldığı durumlar”alt boyutu puan ortalaması farkıyla 

(0.01±0.85) mesleğini kendine uygun bulanlar arasında(p=0,005); merhametin alt boyutlarından 

olan“paylaşımların bilincinde olma”(0.16±0.67) ve“bağlantısızlık”(0.25±0.59) puan ortalaması farkıyla 

katılımcıların başarı durumu orta olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.036; p=0.016). 

Eğitim öncesi MÖ toplam puan ortalaması 4.19±0.36, eğitim sonrası 4.23±0.34 olup aralarındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır(p=0,166). Eğitim öncesi “vicdanın sesi dinlenilmelidir” maddesinin puan ortalaması 

4.51±1.40, sonrası 4.04±1.25 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0.004). MÖ ölçek toplam 

puan ortalaması ile“vicdanın sesi”(r=0.333;p=0.0004),”vicdanın niteliği” (r=0.245;p=0.0000),“ arasında pozitif 

yönde ve“vicdanın devre dışı kaldığı durumlar”(r=-0.445;p=0.0000),“alt boyutu ile negatif yönde zayıf ilişki 

bulunmuştur. Sonuç, öneriler: Öğrenciler vicdanlarını referans almakta ve onların merhamet duyguları yüksektir. 

Verilen eğitim, katılımcıların vicdan algılarını ve merhamet duygularını etkilediği ve aralarında ilişki bulunduğu 

saptanmıştır. Yüksek vicdan ve merhamet beraberinde vicdan stresini ve merhamet yorgunluğunu getirmesi 

olasılığına karşı klinik eğitimde ele alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIM, DEĞER, EBE ÖĞRENCİ, MERHAMET, VİCDAN 
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EVALUATİON OF THE EFFECT OF TRAİNİNG GİVEN TO THE MİDWİFERY 

STUDENTS ON THE PERCEPTİONS OF CONSCİENCE AND FEELİNGS OF 

COMPASSİON AND THE RELATİONSHİP BETWEEN THESE TWO VARİABLES 

 
Gülay YILDIRIM1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: A sense of conscience and compassion can be a powerful tool for caring for higher 

quality planning. The aim is to evaluate the effect of education given to the midwifery students on the perceptions 

of conscience and feelings of compassion, and the relationship between these two variables. Methods: The sample 

of the intervention study consisted of all third grade midwifery students(74individuals) studying at a university. 

The Perceptions of Conscience Questionnaire(PCQ) and the Compassion Scale(CS) were performed to the 

students and the scales were re-performed three weeks after the one-week training sessions. Kruskal Wallis 

variance, linear correlation analysis, Tukey, Paired t, Student t test were used in the evaluation of data. Significance 

level was p<0.05. Results: The students stated that 90.5% found the profession to be suitable for themselves, 56.8% 

of found their success moderate. There was a statistically significant difference“situations where conscience is 

disabled”sub-dimension score difference(0.01±0.85) and those finding the profession suitable(p=0.005), 

between“mindfulness” sub-dimension of compassion(0.16±0.67) score difference and those having moderate 

success(p=0.036). The total CS mean score was 4.19±0.36 before the training, 4.23±0.34 after the training, and 

the difference between them was not statistically significant(p=0.166). The mean score of “the voice of conscience 

must be interpreted” was 4.51±1.40 before the training, 4.04±1.25 after the training, and the difference between 

them was statistically significant(p=0.004). There was a positive correlation between CS mean total score and“the 

voice of conscience”(r=0.333,p=0.0004), and a negative correlation between CS mean total score and“situations 

where conscience is disabled”(r=-0.445,p=0.0000). Conclusion and Recommendations: Students listen to the voice 

of their conscience and their compassion level is high. It was found that the training affected participants’ 

perception of conscience and compassion, and a relationship was found between them. High conscience and 

compassion should be addressed in clinical training considering the possibility of bringing about stress of 

conscience and compassion fatigue. 

KEYWORDS: CARE, COMPASSİON, CONSCİENCE, , MİDWİFERY STUDENT, VALUE 
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S-108    ÖĞRENCİ EBELERİN MERHAMET DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Meltem AKBAŞ1, Rukiye SÜLÜ1 

 
1Çukurova Üniversitesi 

Amaç: Araştırma, öğrenci ebelerin merhamet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik 

Bölümünde öğrenim gören 310 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem sayısı “Sample Size Calculator-Australian 

Bureau of Statistics” ile, %5 hata payı ve %95 güven aralığında 172 olarak belirlenmiştir. Örneklem için oranlı 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 172 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. 

Araştırma öncesi etik kurul onayı, kurum izni ve katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır. Veriler, 13 soruluk 

anket formu ve 24 maddeden oluşan 5’li Likert yapıda “Merhamet Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, IBM SPSS 

Statistics 22 programında sayı, yüzde, aritmetik ortalama, İndependent t Testi ve One Way ANOVA ile analiz 

edilmiştir. Kritik anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular: Tamamı kadın olan katılımcıların yaş 

ortalamasının 20,7±1,49 olduğu, %26.7’sinin 1. Sınıf, %26.7’sinin 2. Sınıf, %27.3’ünün 3. Sınıf, %19,2’sinin 4. 

Sınıf olduğu, %76,1’inin anadolu Lisesi mezunu olduğu belirlendi. Katılımcıların %65,7’sinin mesleğini isteyerek 

seçtiği, %86,6’sının şu anda mesleğini sevdiği, %79,2’sinin bu mesleği en fazla iş bulma kolaylığı nedeniyle tercih 

ettiği, %69,8’inin merhamet kavramını diğer konular içinde işlediklerini ifade ettikleri görüldü. Katılımcıların 

merhamet ölçeği toplam puan ortalamasının 97,3±13,59 olduğu görüldü. Ölçeğin sevecenlik alt boyutu 

ortalamasının 16,4±2,89, umursamazlık alt boyutu ortalamasının 7,7±3,16, paylaşımların bilincinde olma alt 

boyutu ortalamasının 13,3±2,36, bilinçli farkındalık alt boyutu ortalamasının 16,0±3,18, ilişki kesme alt boyutu 

ortalamasının 7,4±3,07 olduğu görüldü. Katılımcıların sınıfları ile merhamet ölçeği toplam ve alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Sonuç: Veriler doğrultusunda yapılan 

değerlendirmede, ebelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: MERHAMET, EBE, ÖĞRENCİ. 
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IDENTİFİCATİON OF STUDENT MİDWİVES’ COMPASSİON LEVELS AND THE 

AFFECTİNG FACTORS 

 
Meltem AKBAŞ1, Rukiye SÜLÜ1 

 

1Cukurova University 

Aim: This study aims to identify student midwives’ compassion levels and the affecting factors. Methods: Target 

population of this descriptive and cross-sectional study is 310 students who were enrolled in Çukurova University 

Faculty of Health Sciences Midwifery Department. Sample size was identified as 172 using the “Sample Size 

Calculator-Australian Bureau of Statistics”, with 5% margin of error and 95% confidence interval. The sample 

was identified using the proportional sampling method. The participants were 172 students who volunteered to 

participate in the study. Ethics committee approval, official permission and the participants’ informed consent 

forms were obtained prior to the study. Data were collected through the Compassion Scale, which was composed 

of 13 questions and 24 items rated on a 5-point Likert Scale. Data were analyzed in IBM SPSS Statistics 22 using 

numbers, percentages, arithmetic means, independent t-test and One Way ANOVA. Statistical significance was 

taken p<0,05. Findings: The Average age of the participants, who were all females, was found 20,7±1,49, 26.7% 

were enrolled in the first year, 26,7% were enrolled in the second year, 27.3% were enrolled in the 3rd year, and 

19,2% were enrolled in 4th year. In addition, 76,1% graduated from Anatolian High Schools. Of all the 

participants, 65,7% chose this profession willingly, 86,6% currently liked their profession, 79% chose this 

profession because they thought they could find a job easily, and 69,8% reportedly covered the concept of 

compassion within other topics. The total mean score of the participants’ Compassion Scale was 97,3±13,59. 

Kindness sub-scale mean score was 16,4±2,89, Indifference sub-scale mean score was 7,7±3,16, Common 

Humanity sub-scale mean score was 13,3±2,36, Mindfulness sub-scale mean score was16,0±3,18, and 

Disengagement sub-scale mean score was 7,4±3,07. The difference between the participants’ class level and the 

Compassion Scale total and sub-scale mean scores were statistically significant (p<0,05). Conclusion: Evaluations 

based on the findings showed that midwifery department students’ compassion was at a good level. 

KEYWORDS: COMPASSİON, MİDWİFE, STUDENT 
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S-109     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARI SIRASINDA 

MÜLTECİ/SIĞINMACI KADINLARLA İLETİŞİMDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER 

 
Aytül HADIMLI1, Yeliz ÇAKIR KOÇAK1, Ayşe Gül ŞENER2, Nur ÜREDİ1 

 
1Ege Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Gebelik ve doğum hizmetleri sunumunda ebelerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri 

mülteci/sığınmacı kadınlar ile aynı dili konuşamamalarından kaynaklanan iletişim problemidir. Kurumda görevli 

ebe ve uygulamaya çıkan ebelik öğrencileri bu sorunla karşılaşmaktadır. Araştırma yukarıda açıklanan nedenlerle 

ebelik öğrencilerinin uygulamaları sırasında mülteci/sığınmacı kadınlarla iletişimde yaşadıkları güçlükleri ve 

iletişim becerilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, evrenini 

Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri oluşturmuştur (N=314). Örneklem seçme yöntemine gidilmemiş olup, 

uygulamalı eğitim alan (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf), veri toplama aşamasında okulda olan ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden öğrenciler örneklemi oluşturmuştur (n=254). Verilerin toplanması öğrencilerin sosyo-

demografik özellikleri ile klinik/saha uygulamalarında mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde 

yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşan bir anket formu ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi SPSS paket programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde ortalama, sayı ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20,92±1,75 (aralık:18-32)’tir. Ebelik bölümünü isteyerek tercih eden öğrencilerin oranı 

%63,4’tür. Öğrencilerin %97,2’sinin anadili Türkçedir ve ikinci dil bilme durumları sorgulandığında bu oran 

%80,3’tür ve en çok bilinen dil İngilizcedir (%74,4). Öğrencilerin %92,1’i uygulamaları sırasında 

mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verdiğini ve %89,8’i bu süreçte iletişim sorunu yaşadığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin %76,8’i beden dili ile, %53,9’u Türkçe bilen hasta yakınından/başka bir hastadan yardım alarak, 

%41,3’ü hastanede görevli çevirmenden yardım alarak, %40,6’sı diğer sağlık çalışanlarından destek alarak 

iletişimin sürekliliğini sağladığını belirtmiştir. Bakım verme sürecindeki duygu durumları sorgulandığında %8,9’u 

memnun olduğunu, %71,7’si görevi olarak gördüğü için memnuniyet durumu belirtmeksizin bakım verdiğini ifade 

etmiştir. Ayrıca Türkiye’deki sağlık sistemini nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz sorusuna öğrenciler en çok ‘fazla 

iş yükü oluşturduğu’ görüşünü belirtmişlerdir. Sonuç: Araştırma sonucunda ebelik öğrencilerinin 

mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde sorun yaşadıkları ve sorunu çözmek için bireysel çaba 

gösterdikleri belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, SIĞINMACI, KADIN, İLETİŞİM 
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THE DIFFICULTIES IN COMMUNICATION OF MIDWIFERY STUDENTS WITH 

REFUGEE WOMEN DURING CLINICAL PRACTICES 

 
Aytül HADIMLI1, Yeliz ÇAKIR KOÇAK2, Ayşe Gül ŞENER3, Nur ÜREDİ1 

 
1Ege University, 2Ege University, 3Ege University 

Introduction and Aim: One of the most common problems encountered by midwives in the services of pregnancy 

and childbirth is the communication problem arising from the inability to speak the same language with refugees. 

Practitioner midwife and midwifery students face this problem. The research was conducted to determine the 

difficulties experienced during communication with refugee women and communication skills of midwifery 

students. Method: Universe of the descriptive research is composed of Ege University Midwifery Department 

students (N=314). Sample selection method didn’t applied. The sample group of the study who have received 

practical training (second, third and fourth year), were in the school during data collection and accepted to 

participate in the study (n=254). The data were collected with a questionnaire consisting of 19 questions. These 

questions are aimed at determining the problems and solutions of communication problems while providing care 

to refugee women in socio-demographic characteristics and clinical/field applications. The analysis of the research 

data was performed in SPSS package program. Mean, number and percentage calculations were used to evaluate 

the data. Results: The mean of the students age is 20.92±1.75 (range:18-32).The rate of students who willingly 

prefer the midwifery department is 63.4%. The most students native language is Turkish (97.2%), the second 

language knowing rate is 80.3% and the most well-known second language is English (74.4%). 92.1% of the 

students stated that they gave care to refugee women during their practices and 89.8% of them stated that they had 

communication problems during this process. The students stated that they maintain effective communication by 

using body language (76.8%), getting help from patient’s relative/another patients who speaks Turkish (53.9%) or 

translator (41.3%) and other health professionals (40.6%) in the hospital.8,9% of the students stated that they were 

satisfied while giving care and 71,7% stated that they provided care because it is a task for them. In addition, the 

students gave the most answer of ‘It creates too much work load’ to the question of ‘How are the health care 

services in Turkey affected by the existence of refugee women?’ Conclusion: As a result of the research, it is 

determined that midwifery students have problems in communication while giving care to refugee women, and 

they are making individual efforts to solve this problem. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENTS, REFUGEE, WOMEN, COMMUNİCATİON 
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S-110    GEBE OKULUNDAN EĞİTİM ALAN KADINLARIN MEMNUNİYET DURUMLARI 

VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ; ÇANAKKALE’DE BİR KAMU HASTANESİ 

ÖRNEĞİ 

 
Sezer ÖZER1, Ayten DİNÇ2 

 
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Giriş ve amaç: Bu araştırma, Çanakkale il merkezinde bir kamu hastanesinde gebe okulundan eğitim alan 

kadınların memnuniyet durumları ve beklentilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın 

evrenini Çanakkale’de bir kamu hastanesinde gebe okuluna gelen gebeler oluşturmuştur. Araştırmaya antenatal 

dönemde gebe okulunda eğitim almış Kasım 2018- Ocak 2019 tarihlerinde doğum yapmış 42 kadın dahil edildi. 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. 

Görüşme formu, kadınların gebe okulunun fiziksel şartları, eğitici personelden memnuniyet ve beklentileri, verilen 

eğitimin doğum eylemine ve doğum tercihine katkılarını içeren tanımlayıcı sorulardan oluşturuldu. Veriler 

derinlemesine görüşme yöntemi ile loğusaların kadın doğum servisindeki odalarında kayıt etme yoluyla ve/veya 

görüşlerini içeren cevaplarını kendi ifadeleriyle yazmaları istenmiştir. Araştırmaya başlamadan önce kurum izni 

ve katılımcıların sözlü ve yazılı onamları alındı. Veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular: 

Kadınların gebe okulunun fiziki şartlarını olumlu değerlendirdiği, eğitici personelden memnuniyetleri ile ilgili; 

ebelerin ilgilerinden ve bilgi seviyelerinden memnun kaldıkları, sıcak ve samimi bulduklarını ifade ettiler. Verilen 

eğitimin doğum eylemine ve doğum tercihine katkıları incelendiğinde; doğumdan korku ve endişelerinin azaldığı, 

doğum eylemi sırasında doğum ağrılarıyla daha iyi baş edebildiği, doğum bitiminde bebeği ile anne bebek 

bağlanmasının daha kolay ve mutlu gerçekleştiği görüşünde oldukları saptandı. Araştırmaya katılan kadınların 

%71,4’nin normal doğum, %28,6’sının sectio sezaryenle doğum yaptıkları saptandı. Sonuç ve öneriler: Gebe okulu 

eğitimi, kadınların vajinal doğum tercihlerini ve doğuma hazır oluşluklarını artırmaktadır. Gebe kadınların doğum 

sürecini daha konforlu geçirebilmeleri için gebe okulundan faydalanmalarının sağlanması ve farkındalıklarının 

artırılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE OKULU, DOĞUMA HAZIRLIK, DOĞUM ŞEKLİ, MEMNUNİYET 
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INVESTIGATION OF THE SATISFACTION AND EXPECTATIONS OF THE WOMEN 

WITH TRAINING FROM THE PREGNANT SCHOOL; CASE OF A PUBLIC HOSPITAL IN 

CANAKKALE 

 
Sezer ÖZER1, Ayten DİNÇ2 

 
1Canakkale Mehmet Akif Ersoy Public Hospital, 2Canakkale Onsekiz Mart University 

Objective: The aim of this study was to investigate the satisfaction levels and expectations of women who were 

educated in Pregnant school in a public hospital in Çanakkale city. Method: The population of the study consisted 

of pregnant women educated Pregnant School to the public hospital. The study included 42 women who had been 

educated at the antenatal period and who gave birth in November 2018-January 2019. A semi-structured interview 

form was used to collect data. Interview form; women's physical conditions of the pregnant school, the satisfaction 

and expectations of the training staff, the training given to the birth action and the contribution of the birth 

descriptive questions were formed. The data were recorded through in-depth interview method by recording and/or 

were asked to write their own answers with their opinions of mother in the rooms of the obstetrics department. 

Before starting the research, the permission of the institution and and written consent of the participants were 

obtained. The data were evaluated with descriptive analysis method. Results: Women are evaluated positively by 

the physical conditions of the pregnant school; they were pleased with the interests and knowledge levels of the 

midwives and they found them warm and sincere. It was found that fear and anxiety decreased from birth, had 

better coping with birth pains during childbirth, and it was found that it was easier and happier to connect baby 

and mother with her baby at the end of childbirth. Among the study participants, 71.4% had normal delivery, and 

28.6% had cesarean delivery. Conclusions and recommendations: Pregnant School education is increasing the 

vaginal delivery preferences and preparedness for labor of women. Pregnant women benefit from the Pregnant 

School so that they can spend their birth more comfortably and to increase their awareness. 

KEYWORDS: PREGNANCY SCHOOL, BİRTH PREPARATİON, TYPE OF DELİVERY, SATİSFACTİON 
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S-111     GEBELERİN TETANOZ AŞILANMA DURUMU VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
Beyza ÜNÜVAR1, Özgür ALPARSLAN1, Ayşe METE1 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu araştırma gebelerin tetanoz aşılanma durumu ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde bulunan 

(01.12.2018-15.02.2019 tarihleri arasında) gebeler oluşturmuştur. Örneklem seçilmemiş araştırmaya katılmayı 

kabul eden gebeler (n=274) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, gebelerin bazı tanıtıcı özelliklerini, tetanoz 

aşılanma durumu ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. 

Verilerin analizi bilgisayar ortamında frekans dağılımları ve ki-kare testleri kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel 

olarak anlamlılık değeri p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 28.61±5.45 yıldır. Çoğunun 

ilkokul (%42.0), eşlerinin üniversite ve üzeri mezunu olduğu (%42.7), gebelik döneminde bakım almadığı (%88.3) 

belirlenmiştir. Gebelerin %69.0’ının aşı kartı olmadığı, %43.1’inin tetanoz aşısıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu 

düşündüğü, %75.2’sinin tetanoz aşısının faydalı olduğunu düşündüğü, %61.3’ünün mevcut gebeliğinde tetanoz 

aşısı yapıldığı, aşısı yapılanların %60.2’sinin aşılarının Aile Sağlığı Merkezlerinde yapıldığı, %42.7’sinin aşısının 

ebe tarafından yapıldığı bulunmuştur. Gebelere, tetanoz aşısının neden yapıldığı sorulduğunda, gebelerin 

%28.5’inin bilmediği, %23.4’ünün hastalıklardan korunmak için, %18.2’sinin anne-çocuk sağlığını korumak için, 

%16.1’inin paslı cisimlerle temas ve köpek ısırmaları sonrasında korunmak için, %13.9’unun sezaryen ameliyatı 

için gerekli olduğu şeklinde cevaplar verdikleri bulunmuştur. Gebelerin eğitim durumu ve mevcut gebeliğinde 

tetanoz aşısı olma durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(X2=4.024,p=0,13). Buna göre gebelerin aşılanma durumu eğitim durumlarından etkilenmemektedir. Sonuç ve 

Öneriler: Araştırmadaki gebelerin yarısından biraz fazlasının tetanoz aşılarının yapıldığı, aşısının ebe tarafından 

uygulandığı ve aşıyı faydalı buldukları belirlenmiştir. Ancak gebelerin çoğu gebelik döneminde bakım 

almamaktadır ve aşılanma oranları yetersizdir. Bu durum gebe ve yenidoğan sağlığı için oldukça büyük bir risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle ebelerin tüm gebeleri sıkı takip ederek aşılama oranlarının yükseltilmesi önemlidir 

ve önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TETANOZ, AŞILANMA, GEBELİK, EBELİK 
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DETERMİNATİON OF TETANUS VACCİNATİON AND THE LEVEL KNOWLEDGE 

ABOUT İT AMONG PREGNANTS 

 
Beyza ÜNÜVAR1, Özgür ALPARSLAN1, Ayşe METE1 

 
1Tokat Gazıosmanpasa University 

Introduction&Aim:This study was carried out to determine the tetanus vaccination status and knowledge levels of 

pregnant women.Methods:This descriptive and cross-sectional study consisted of pregnant women registered in a 

university hospital.The pregnants who accepted to participate in the study were included(n=274).The data was 

collected by using a questionnaire consisted of questions for descriptive characteristics of the pregnant 

women,their vaccination status and the level knowledge about it.Data were analyzed using frequency distributions 

and chi-square tests.Statistical significance was accepted as p<0.05.Results:The mean age of the pregnant women 

was 28.61±5.45years.Most of them had primary school education(42.0%) and their spouses were university 

graduates(42.7%),and they did not receive care during pregnancy(88.3%).It was found that 69.0%of the pregnant 

women did not have a vaccination card,43.1% had basal knowledge about tetanus vaccination,75.2% thought that 

vaccine was beneficial,61.3% received vaccination in their current pregnancy and still 60.2% got it in family health 

centers,and 42.7% was vaccinated by a midwife.When they were asked why they got tetanus shots,it was found 

that 28.5% did not know why,23.4% thought for protection from diseases,18.2%thought it was necessary for 

mother and child health protection,16.1% thought it necessary for protection after contact with rusty objects and/or 

dog bites,and still 13.9% thought that it required for caesarean section.No statistically significant relationship was 

found between the status of tetanus vaccination and the level of education(X2=4.024,p=0.13).According to this,the 

vaccination status of pregnant women is not affected by their education.Conclusion&Recommendations:It was 

determined that more than half of the pregnants in this study had their vaccinations,the shots were done by a 

midwife and they found the vaccine beneficial.However,most pregnants were found not to receive enough care 

during pregnancy and their vaccination rates were insufficient.This poses a great risk for pregnant's and her 

newborn's health.For this reason,it is recommended that midwives visit and check with the vaccination calenders 

of pregnant women 

KEYWORDS: TETANUS, VACCİNATİON, PREGNANCY, MİDWİFERY 
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S-112    FİBROKİSTİK MEME DEĞİŞİKLİKLERİ OLAN KADINLARIN KANSER OLMA 

KAYGISI VE DEPRESYON DURUMUYLA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI 

 
Ünzile YILDIRIM1, Gülbahtiyar DEMİREL2 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Kanser olma kaygısı, kadınların ruhsal ve sosyal yaşantılarını olumsuz olarak etkilemekte ve bu 

tip kaygılar ile baş edememe depresyonun ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır. Araştırma, fibrokistik meme 

değişiklikleri olan kadınların kanser olma kaygısı ve depresyon durumuyla başa çıkma tutumlarının incelenmesi 

amacıyla yapıldı. Yöntem: Prospektif kohort araştırma özelliğinde olan çalışmada örnekleme Kanser Erken Teşhis 

Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) gelen 360 kadın alınmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Süreklilik 

Kaygı Ölçeği (SKÖ)”, “Beck Depresyon Envanteri (BDE)” ve “Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme Ölçeği 

(BÇTDÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız iki örnek t testi, Pearson korelasyon testi, 

tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Bonferroni testi, Ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına 

göre, görüşmeler (ilk görüşme, 1. ve 3. aydaki görüşme) sonrasında fibrokistik meme değişiklikleri olan 

kadınlardan oluşan vaka grubunda kaygı ve depresyon düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.05). 

Gruplardaki kadınlar ilk görüşmede, 1. ve 3. ayda orta düzey bir başa çıkma tutumuna sahiptir. Emziren kadınların 

emzirmeyenlere göre kaygı düzeyleri daha düşük, başa çıkma tutumu ise daha yüksektir (p<0.05). 

Ailesinde/akrabasında; meme kanseri olan kadınlarda kaygı düzeyi, fibrokistik meme değişikliği olanlarda 

depresyon düzeyi olmayanlara göre daha yüksektir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Fibrokistik meme hastalığı 

varlığının kadınlarda kaygı ve depresyon düzeyini yükselttiği ve bu durumla başa çıkma tutumunun orta düzey 

olduğu belirlendi. Fibrokistik meme hastalığı varlığının taranması ve düzenli kontrollerinin sağlanması, sağlık 

profesyonellerinin kadınları bireysel riskin doğru algılanması yönünde bilgilendirmesi, bu doğrultuda destek 

sağlayıcı girişimlerde (emosyonel destek, bilgi verme vb.) bulunulması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAŞA ÇIKMA, DEPRESYON, FİBROKİSTİK MEME, KAYGI, KANSER 
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COPING WITH ANXIETY OF GETTING CANCER AND DEPRESSION ATTITUDES OF 

WOMEN WITH FIBROCYSTIC BREAST CHANGES 

 
Ünzile YILDIRIM1, Gülbahtiyar DEMİREL2 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Anxiety of getting cancer affects the psychological and social experiences of women 

negatively and the failure to cope with such fears accelerates the emergence of depression. This study was carried 

out to investigate the coping with anxiety of getting cancer and depression attitudes of women with fibrocystic 

breast changes. Methods: 360 women who referred to the Cancer Early Diagnostic Screening and Training Center 

(CEDSTC) were included in this prospective cohort study. The data were collected using “Personal Information 

Form”, “Trait Anxiety Inventory (TAI)”, “Beck Depression Inventory (BDI)” and “Coping Strategies with Stress 

(COPE)”. Two independent samples t-test, Pearson correlation test, variance analysis for repeated measurements, 

Bonferroni test and Chi-square test were used to evaluate the data. Results: According to the research findings, the 

level of anxiety and depression was found to be higher in the case group consisting of women with fibrocystic 

breast changes after the interviews (first interview, 1st and 3rd month interviews) than the control group (p<0.05). 

The women in the groups had a moderate coping attitude during the first interview, at the 1st and 3rd months. 

Breatfeeding women had lower anxiety levels than those who did not breastfeed and their coping attitude was 

higher (p<0.05). The level of anxiety in women with a breast cancer history in their family/relatives was higher 

than who did not, and depression level was higher in women with fibrocystic breast changes than who did not 

(p<0.05). Conclusion and Recommendations: It was determined that the presence of fibrocystic breast disease 

increased the anxiety and depression levels in women and their coping attitude was moderate. Screening of 

fibrocystic breast disease and performing regular controls, informing women about the right perception of 

individual risk by healthcare professionals, and providing supportive initiatives (emotional support, information, 

etc.) are recommended. 

KEYWORDS: COPING, DEPRESSION, FIBROCYSTIC BREAST, ANXIETY, CANCER 
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S-113     GEBELERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ PRENATAL 

BAĞLANMA İLE İLİŞKİSİ 

 
Ayten TAŞPINAR1, Seren DOĞRU2 

 
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

Amaç: Araştırma gebelerin çocukluk çağı örselenme yaşantılarının prenatal bağlanma ile ilişkisini incelemek 

amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Analitik-kesitsel tipte planlanan araştırma Aralık 2018- Şubat 2019 

tarihleri arasında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nonstres Testi polikliniğinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini bu hastanenin Nonstres Testi polikliniğine başvuran gebeler, örneklemini ise 650 gebe 

oluşturmuştur. Veriler, Gebe Tanıtım Formu, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği ve Prenatal Bağlanma 

Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için, etik kurul onamı, kurum izni ve gebelerden 

sözlü izin alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27,56±5,93, toplam gebelik sayısı ortalaması 2,35±1,41 ve yaşayan çocuk 

sayısı ortalaması 1,57±0,80’dir. Gebelerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği duygusal kötüye kullanım 

ve duygusal ihmal alt alan puan ortalamalası 57,31±8,19, fiziksel kötüye kullanım 31,31±5,29 ve cinsel kötüye 

kullanım 5,98±2,24, ölçeğin toplam puan ortalaması 98,78±9,26’dır. Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalaması 

63,68±11,43’tür. Gebelerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Prenatal Bağlanma arasındaki ilişki 

incelendiğinde; pozitif yönde, çok zayıf bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak sınırda olduğu 

bulunmuştur (p=0,05). Gebelerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları duygusal kötüye kullanım ve duygusal 

ihmal alanı ile prenatal bağlanma arasında pozitif yönde zayıf, fiziksel kötüye kullanım ile negatif yönde zayıf ve 

cinsel kötüye kullanım ile negatif yönde çok zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=0,01). Sonuç: Gebelerin 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu 

bulunmuştur. Gebelerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ölçeğinin duygusal kötüye kullanım ve duygusal 

ihmal alanı ile prenatal bağlanma arasında ilişkinin pozitif, fiziksel kötüye kullanım ve cinsel kötüye kullanım 

arasında ise negatif yönde olduğu saptanmıştır. 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN CHİLDHOOD TRAUMATİC EXPERİENCES AND 

PRENATAL ATTACHMENT OF PREGNANT WOMEN 

 
Ayten TAŞPINAR1, Seren DOĞRU2 

 
1Aydın Adnan Menderes University, 2Aydın Adnan Menderes University  

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between prenatal attachment and childhood 

traumatic experiences of pregnant women. Method: An analytical-cross-sectional study was carried out at the 

outpatient clinic of the Nonstres Test in the Aydın Maternity and Children Hospital, between December 2018 and 

February 2019. The population of this study consisted of pregnant women who applied to the Nonstres Test clinic 

of this hospital, the sample was composed of 650 pregnant women. The data were collected by using Pregnancy 

Information Form, Childhood Traumatic Experiences Scale, Prenatal Attachment Inventory. Was obtained from 

ethics committee approval, institution permission, verbal consent from pregnant women, for research. Descriptive 

statistics, Pearson correlation test were used to analyze the data. Results: The mean age of the pregnant women 

27,56 ± 5,93, the mean number of pregnancies 2,35 ± 1,41, the mean number of children 1,57 ± 0,80. The mean 

score of emotional abuse sub-area of the Childhood Traumatic Experiences Scaleis 57,31 ± 8,19, physical abuse 

is 31,31 ± 5,29, and sexual abuse is 5,98 ± 2,24, the total score is 98,78± 9,6. The mean score of the Prenatal 

Attachment Inventory 63,68 ± 11,43. When the relationship between prenatal attachment and childhood traumatic 

experiences of pregnant women were examined; positively, there is a very weak relationship, this relationship was 

found to be statistically significant (p=0,05). Childhood Traumatic Experiences were positively direction weak in 

between emotional abuse and prenatal attachment, negativly with physical abuse, and very negatively correlated 

with sexual abuse (p=0,01). Conclusion: The mean scores of Childhood Traumatic Experiences and Prenatal 

Attachment Inventory it has been found moderate direction. The relationship between the emotional abuse and 

prenatal attachment of the Pregnant Childhood Trauma Scale was found to be positive, whereas it was found to be 

negative between physical abuse and sexual abuse. 

KEYWORDS: PREGNANT, TRAUMA, PRENATAL ATTACHMENT, MİDWİFE 
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S-114    EBELİK BÖLÜMÜNE İSTEĞİ DIŞINDA GELEN BİRİNCİ SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK HİSSETTİKLERİ VE MESLEKTEN 

BEKLENTİLERİ 

 
Keziban AMANAK1, Nazlı Nur GÖÇEN1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi  

Giriş: Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem taşımaktadır. Ancak çoğu zaman 

meslek seçimi yetenek ve isteklerden daha çok tesadüfi ya da zorunluluklardan kaynaklanan nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Bu çalışmada ebelik ölümüne tesadüfi ya da zorunlu nedenlerden dolayı gelen öğrencilerin 

mesleğe yönelik hissettikleri ve meslekten beklentilerin belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma 

fenomonolojik türde ve kalitatif olarak Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

birinci sınıf öğrencisi olan ve bölüme isteyerek gelmeyen 18 kişi ile yapılmıştır. Araştırma verileri literatüre dayalı 

olarak geliştirilen sosyo-demografik veri formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu 

uygulama aynı zamanda ebelik bölümüne yeni gelen öğrencileri tanımak ve öğrenci profilini belirleyebilmek için 

yapılan rutin bir uygulamadır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18.61±0.72’dir. Öğrencilerin %73.7’sinin geliri giderine denk, %82.2’si yurtta 

kalmakta, %48.5’i en uzun süre ilçede yaşamış, %75.4’ü çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %52’si çeşitli 

nedenlerle bölümü seçmek zorunda kaldığını (puanının bu bölüme yetmesi, seçilen okulun memleketine yakın 

olması vs.), %48’i atanma şansı fazla olduğu için bölümü seçtiklerini belirtmişlerdir. Yapılan içerik analizi 

sonucunda iki tema oluşmuştur. Bunlar; ebelik mesleğine yönelik hisler teması “Sevinç, mutluluk, başarı, huzur”, 

ebelik mesleğine yönelik beklentiler teması: “hayata erken başlama, çabuk atanma, iyi para kazanma” temalarıdır. 

Sonuç: Öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorunlu sebeplerden ya da atanma şansından dolayı ebelik mesleğini 

seçtikleri belirlenmiştir. 
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EXPECTATIONS OF THE FIRST CLASS STUDENTS THAT NEEDED IN THE 

MIDWIFERY DEPARTMENT FOR PROFESSION AND EXPECTATIONS FROM THE 

PROFESSION 

 
Keziban AMANAK1, Nazlı Nur GÖÇEN1 

 
1Adnan Menderes University  

Introduction: Choosing a profession is of great importance both individually and socially. However, most of the 

time, the choice of profession is based on more coincidental or imperative reasons than ability and wishes. In this 

study, it was tried to determine the expectations of the students who came to the midwifery death due to incidental 

or compulsory reasons to the profession and their expectations from the profession. Methods: The study was 

carried out with 18 people who were first-year students of Adnan Menderes University Faculty of Health Sciences 

and were not willing to attend the department. The research data were collected by the socio-demographic data 

form and semi-structured interview form developed based on the literature. This application is also a routine 

practice to recognize new students and to determine the student profile. Content analysis was used to evaluate the 

data. Results: The mean age of the students was 18.61 ± 0.72. 73.7% of students' income is equivalent to expense, 

82.2% of them stay in dormitories, 48.5% of them lived in the county for the longest period and 75.4% of them 

have a nuclear family structure. 52% of the students stated that they had to choose the department for various 

reasons (the score was sufficient for this section, the school was close to the hometown, etc.) and 48% had chosen 

the department because they had more chance of being appointed. As a result of content analysis, two themes have 

been formed. These; The theme of feelings about the profession of midwifery is at joy, happiness, success, peace; 

the theme of expectations for midwifery profession:, early start of life, quick appointment, good money earning 

ine themes. Conclusion: It was determined that the majority of students chose midwifery profession because of 

compulsory reasons or the chance of appointment. 

KEYWORDS: EXPECTATİON, MİDWİFERY, STUDENT. 
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S-115     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MAHREMİYETE VERDİKLERİ ÖNEM VE 

UYGULAMA ALANINDAKİ ROLLERİ 

 
Selma SEN1, Meryem ACAR1, Melis DEMİR2 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

Amaç: Çalışma, ebelik öğrencilerin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemi belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırma, 03 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri 

arasında bir kamu üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm’ünde öğrenim gören çalışmaya 

katılmaya gönüllü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 300 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Verilerin toplanmasında, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini ve mahremiyete verdikleri önemi belirleyen anket 

formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %95 ‘inden fazlası bakım verdiği kadına/hastaya özenli davrandığını, 

kadına/hastaya ait bilgileri kimseyle paylaşmadığı, muayene esnasında üzerini örtüğü, bütüncül bir yaklaşımla 

bakım verdiğini, kültürüne saygı gösterdiğini, giyinmesi için uygun ortam sağladığını, girişimlerde beden 

mahremiyetimi koruduğunu, paravan ya da perdeyi kapattığını, mahremiyetin korunmasına özen gösterdiği, 

kadın/hasta kurumdan ayrıldığında da m mahremiyeti devam etmeli, mahremiyete saygı gösterilmesi gerektiği, 

%92’sinden fazlası girişimler hakkında kadına/hastaya bilgi verdiğini, işbirliği içinde olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrencileri %32.0’si kadın/hastanın karar veremediği durumlarda kendi bildiklerini uyguladıklarını, %26.0’sı 

kadına/hastaya nasıl yaklaşması gerektiği konuda çelişkiler yaşadığını %23.0’ü kadın/hastanın güvenini 

kaybetmenin önemli olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında 

mahremiyete önem verdikleri ancak bazı durumlarda çelişkiler yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Ebelik mesleğine aday öğrencilerin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemin 

istendik düzeyde olduğu düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MAHREMİYETE; EBELİK ÖĞRENCİLERİ; ROLLER 
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MIDWIFERY EDUCATION RESEARCH ON MIDWIFERY STUDENT’S ETHICAL 

SUSCEPTIBILITY ON PATIENT CARE PRACTICE 

 
Selma SEN1, Meryem ACAR1, Melis DEMİR2 

 
1Manisa Celal Bayar University, 2Manisa Celal Bayar University 

 

Objective: This study was conducted to determine the importance of midwifery students to privacy in patient care 

practices. Method: The research which is planned as descriptive and cross-sectional one was carried out with intern 

students who study at Faculty of Health Sciences Midwifery Department of a public university between 03 

January-19 February 2019. Sample of the research contains 300 volunteer students. Questionnaire form which 

comprise of two parts was used in order to collect data. Students’ characteristics and opinions about privacy are 

asked in the questionnaire. Results: Of the students, more than 95% stated that they were attentive to the 

woman/patient whom he/she gave care, that they did not share the information of the woman/patient with anyone, 

that they gave care with a holistic approach, that they respected patient's culture, that they provided a suitable 

environment for dressing, that they were careful when they were touching, that they protected body privacy during 

interventions, that they drew the cover or curtain, that they were attentive to the protection of privacy, that privacy 

of the woman/patient should be maintained after discharge from the institution, that privacy should be respected; 

and more than 92% stated that they gave information to the woman/patient about the interventions. 32.0% of the 

students stated that they implemented their own knowledge when the woman/patient could not decide, 26.0% 

stated that they had dilemma about how to approach to the woman/patient, 23.0% stated that it was not important 

to lose woman's/patient's trust. Conclusion: It was concluded that midwifery students gave importance to privacy 

in patient care practices. However, in some cases, they were found to confront a dilemma. According to the results 

obtained, it is thought that the importance given by midwifery candidates to the privacy in patient care practices 

is at the desired level. 

KEYWORDS: A PRİVACY, MİDWİFERY STUDENT, ROLES 
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S-116     KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Hilal DOĞAN1, Zekiye KARAÇAM1, Halime ÜSTÜNDAĞ1, Ayşegül DÖNMEZ1 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi 

Amaç: Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve kaygı ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Yöntem: 

Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki 1, 11, 

12, 14, 22 nolu Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmıştır. Araştırmanın niceliksel bölümü gelişigüzel örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 120 ve nitel bölümü de amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 21 kadın ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistikler ve nitel veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 37,57±10,91 olduğu, %30,8’inin lise ve 

%43,3’ünün üniversite mezunu olduğu ve %43,3’Ünün gelir getiren bir işte çalıştığı görülmüştür. Araştırmanın 

nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, %18,3’ünün hafif ve 

%58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır. Kaygı düzeyi yüksek olan kadınlar ile yapılan 

derinlemesine görüşmede, kadınların kaygıları ile baş etmek için kullandıkları yöntemler; fiziksel aktivite (n=13), 

uzaklaşma (n=8), olumlu düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), tedavi alma (n=1) ve ağlama (n=1) temaları 

altında toplanmıştır. Kadınların 14’ü kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kaygıları ile baş etmede kendilerini 

başarılı, 4’ü kısmen başarılı ve 3’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma kadınların çoğunun 

hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu kaygıları ile baş etmek için birçok farklı 

yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak tanımladıkları sonuçları elde edilmiştir. Kadınların 

kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri keşfetme ve kullanmaları konusunda destekleyerek 

kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KAYGI, BAŞ ETME, KADIN SAĞLIĞI, EBELİK, BAKIM 
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ANXIETY LEVELS OF WOMEN AND EXAMINING OF THEIR COPING METHODS 

 
Hilal DOĞAN1, Zekiye KARAÇAM1, Halime ÜSTÜNDAĞ1, Ayşegül DÖNMEZ1 

 
1Adnan Menderes University 

Aim: The aim of the study was to examine the anxiety levels of women and their coping strategies. Method: The 

research was conducted with mixed method (quantitative and qualitative) between February - December 2018 at 

Family Health Centres, 1, 11, 12, 14, 22 in Aydın city centre. The quantitative part of the study was carried out 

with 120 women determined with convenience sampling and qualitative part of 21defined by purposive sampling 

method. Data were collected with descriptive data form, State and Trait Anxiety Inventory, and semi-structured 

interview form. Quantitative datawere analysed with descriptive statistics and qualitative data were analysed with 

content analysis method. Results: The mean age of the women was 37.57 ± 10.91, 30.8% were high school 

graduates and 43.3% were university graduates and 43.3% were employed in income generating activities. In the 

quantitative part of the study, it was found that 23.3% of the women had mild and 31.7% of the cases had high 

level of state, 18.3% had mild and 58.3% had high level of continuous anxiety. In-depth interviews with women 

with high levels of anxiety, the methods women use to cope with their concerns; physical activity (n = 13), 

withdrawal (n = 8), positive thought development (n = 11), sharing (n = 6), receiving treatment (n = 1) and crying 

(n = 1). Of the women, 14 evaluated themselves as successful, 4 were partially successful and 3 were unsuccessful 

in dealing with their concerns with the methods or methods they used. Conclusion: This study concluded that most 

of the women experience mild and high state and trait anxiety, they use many different methods to cope with these 

concerns and they also describe themselves as successful. It can contribute to the development of women's health 

by supporting women to discover and use their individual methods that they 

KEYWORDS: ANXİETY, COPİNG, WOMEN'S HEALTH, MİDWİFERY, CARE 
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S-117      PARTNERİNİ ALDATMA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 
Nur Elçin BOYACIOĞLU1, Aybüke ÖZDEMİR1, Nur Gizem AKDUMAN1, Hazal COMART1 

 
1İstanbul Üniversitesi 

PARTNERİNİ ALDATMA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Nur Elçin Boyacıoğlu1, Aybüke Özdemir2, Nur Gizem 

Akduman2, Hazal Comart2 1: Dr. Öğretim Üyesi 2: Ebelik Bölümü Öğrencisi 1,2: İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Giriş ve Amaç. Partneri aldatma ile ilgili çalışmalar sınırlı olup, ilişki 

sorunlarına hatta ayrılma/boşanmalara kadar gidebilmektedir. Bu çalışma, aldatma/aldatılmaya ait faktörleri 

belirlemek amacıyla planlandı. Yöntem. Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki çalışmada veriler, Ocak- Şubat 2019 

tarihlerinde, dijital anket formu aracılığı ile toplanmıştır. İnternet erişimi olan ve anketleri dolduran 1502 katılımcı 

ile çalışma tamamlanmıştır. Anket formu, demografik sorular ve aldatmaya ait toplam 36 sorudan oluşmaktadır. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular. Katılımcıların yaş 

ortalaması 23,19 ± 6,705 (min=18; max= 65 yaş) olup, % 35,4’ü (n= 532) erkek ve % 65,4’u (n= 983); bekardır. 

Katılımcıların % 77,0’ı erkeklerin kadın cinsiyete göre daha kolay aldattığını ifade etmiştir. Katılımcılar 

aldatılmaları durumda en sık olarak partnerinden ayrılacakları/ boşanacaklarını (% 87,4; n= 1317); % 64,2’si (n= 

964) partneri ile konuşacaklarını ve %58,2’si (n= 874) partneri ile kavga edeceklerini belirtmiştir. Partnerini 

aldattığını belirten katılımcıların (%32,2; n= 483), sadece %10’u (n=150) eşlerine aldattığını itiraf edebilmişlerdir. 

Katılımcılar en sık olarak yeteri kadar ilgi görememe (%85,2; n=1242); cinsel tatminsizlik (%81,6; n=1226); daha 

önce de ilişkide aldatma deneyiminin olmasının (%70,7; n= 1062) aldatmayı kolaylaştırdığını belirtmiştir. 

Partnerlerini aldatırken kadınların daha çok sosyal medyayı; erkeklerin de kulüp & eğlence mekanlarını tercih 

ettikleri belirlendi. Partnerini aldatan erkeklerin kadın cinsiyete göre daha çok durumu eşlerine itiraf ettikleri 

belirlendi (p≤ 0.01). Sonuç ve Öneriler. Partnerini aldatma ile ilgili cinsiyete özgü durumlar mevcuttur. Partnerini 

aldatma ile ilgili durumun derinlemesine incelendiği kalitatif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: ALDATMA, KADIN, ERKEK, CİNSEL PARTNERLER. SOSYAL MEDYA 

 
  



487 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

PARTNER CHEATINGS AND ASSOCIATED FACTORS 

 
Nur Elçin BOYACIOĞLU1, Aybüke ÖZDEMİR1, Nur Gizem AKDUMAN1, Hazal COMART1 

 
1Istanbul University 

PARTNER CHEATINGS AND ASSOCIATED FACTORS INTRODUCTION and AIM Studies on cheating 

partners are limited and can lead to relation problems and even separation/divorce. This study aims at determining 

the effects of deception on individuals and the factors related to cheating/ being cheated. METHOD The data in 

this descriptive cross-sectional study has been collected via digital survey form between the dates of January and 

February 2019. The study has been concluded by 1502 participants who have internet access and have filled in the 

form. The survey form consists of 36 total questions which are demographic and related to cheating. Descriptive 

statistics have been used in data analysis. FINDINGS The mean age of the participants is 23.19±6.705 (min=18; 

max=65 ages) ,of which the 35.4% is (n=532) male and % 65.4 (n=983); single. 77.0% of the participants 

mentioned that male gender is deceived easier than female gender. Participants have expressed that they would 

mostly leave/divorce from their partners (87.4%; n= 1317); 64.2% of them would talk to their partners (n=964) 

and 58.2% (n=874) would argue with their partners in case of a deception. It was determined that 32.2% (n=483) 

of the participants cheated their partners, but only 10% (n=150) of the participants could confess it to their partners. 

Participants have stated most frequently that what makes cheating easier is not being paid enough attention (85.2%; 

n=1242), sexual dissatisfaction (%81.6; n=1226) and having an experience of cheating in prior relation (%70.7; 

n= 1062). While cheating on their partners, it was determined that women prefer more social media and men prefer 

clubs and entertainment venues. RESULTS and SUGGESTIONS There are gender-specific situations associated 

with cheating on their partner. There is a need for qualitative studies that examine partner's deception situation in 

depth 

KEYWORDS: DECEPTİON, FEMALE, MALE, SEXUAL PARTNERS, SOCİAL MEDİA 
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S-118      SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİSMENORE İLE BAŞETME 

YÖNTEMLERİ 

 
Gökçenur KAYA1, Sena Dilek AKSOY1 

 
1Kocaeli Üniversitesi 

Sosyal Medya Kullanıcılarının Dismenore ile Başetme Yöntemleri Gökçenur Kaya, Sena Dilek Aksoy Amaç: 

Çalışmamız, dismenore problemi olan sosyal medya kullanıcılarının bu sorunla başetmek için kullandıkları 

yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmacı ebe tarafından oluşturulan sosyal medya 

platformunu takip eden, “ağrılı regl” problemi olan kadınlar araştırmamıza dahil edilmiştir. Araştırmamızın 

verileri, yine araştırmacı tarafından oluşturulan elektronik form ile Eylül – Aralık 2018 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Çalışmamıza toplam 375 sosyal medya kullanıcısı katılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların 

(n=375) yaş ortalaması 22.40±5.67 (Min.13, Max.51) olup tamamı interneti aktif bilgi kaynağı olarak 

kullanmaktadır. Katılımcıların % 98.9’u ağrıyı kanamalı günlerin ilk yarısında yaşadıklarını ve %64.8’i bu 

durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilendiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların ağrı puan ortalaması 

6.43±2.53 olarak tespit edilmiştir (1’den 10’a kadar verilen ağrı puanında). Çalışmamızda kadınların %77.1’inin 

dismenore problemi için herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmedikleri görülmüştür. Katılımcıların %21.8’i over kisti 

problemi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmamızda katılımcıların %64.3’ü ilaç (parol, majezik, arvales, 

buscopan, dolereks vb) kullanmakta olup, %92’si ise ilaçsız girişim uygulamaktadır. Bunların %72.8’i “istirahat 

etmek”, %62.1’i “beli sıcak tutmak”, %53.3’ü “ayaklara çorap giymek” ve %32’si “ılık duş almak” gibi 

uygulamaları kapsamaktadır. Sonuç: Çalışmamızda dismenore yaşayan sosyal medya kullanıcılarının tamamının 

bilgi kaynağının internet olduğu ve sadece çok azının sağlık kurumlarından faydalandığı farkedilmiştir. Bu 

anlamda internet kaynaklarının güvenli olmasının önemi daha da belirgin hale gelmektedir görülmektedir. Sağlıkla 

ilgili sosyal medya platformlarında danışılan kişilerin çalışmamızda olduğu gibi konu ile ilgili uzman kişiler olması 

son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler: Dismenore, sosyal medya, kadın. 
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THE METHODS OF OVERCOMİNG DYSMENORRHEA OF SOCİAL MEDİA USERS 

 
Gökçenur KAYA1, Sena Dilek AKSOY1 

 
1Kocaelı University 

The Methods of Overcoming Dysmenorrhea of Social Media Users Gökçenur KAYA, Sena Dilek AKSOY Goal: 

Thet study has been done for determining the methods of overcoming of social media users who have 

Dysmenorrhea problems. Method: Women with painful menstrual problems who follow the social media platform 

created by researcher obstetrician were included in our study. The Data of the rearch were collected on elektronic 

form created by the researche between September and December 2018. Totally , 375 social media users 

participated in the study. Results: The average of the age of patiapants was 22.40±5.67 (Min.13, Max.51) and all 

of them use the interactively Net as a knowledge source it 98.9% of the patient pants expressed that they got the 

pain at the first half of bleeding. Also 64.8% of them expressed thurs situation affected their daily lifes in negative 

way. Average of the pain points of patiapants was defined as 6.43±2.53. ın the study, 77.1% of them didn't go to 

the ary heaty facility for their Dysmenorrhea problem. While 64.3% of patiapants took save medicines 

(parol,majezik, arveles, buscopan, dolareks etc) 92% of patiapants didn't any medicine in the study. 72.8% 

patiapants who didn't any medicine rested, 62.1% of them kept their waistwerm, 53.3% of them were socks on 

their feer and 32% them took a worm shower. Conclusion: In this study (research) It is noteed that all of the social 

media users who have dysmenorrhea problems use the Net for solving the problem insted of going to any health 

facility. However a few of them bereit from the health facilities to salve the problems. In thıs serse, the importance 

of reliable Net sources was showel off In this study ıt is extremly important thet people who are consulted on social 

media platforms related health are experts like in the study Keywords: Dysmenorrhea, social media, women 

KEYWORDS: DYSMENORRHEA, SOCİAL MEDİA, WOMEN 
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S-119    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

 
Emine DEMİR1, Pelin YÜKSEKDAĞ1, Melike ÖZTÜRK1 

 
1Çukurova Üniversitesi  

Amaç: Bu araştırma, ebelik öğrencilerinin tükenmişlik düzeyini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 271 

ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ve “Maslach 

Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 for Windows programında 

ortalama, yüzde, One-Way ANOVA, Independent-Samples T Test ve Kruskal Wallis testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.44±1.64’tür. Öğrencilerin en fazla %29.5’inin 3.sınıf 

olduğu, %80.8’ınin çekirdek aileye mensup olduğu, anne (%57.9) ve baba (%49.1) eğitim düzeylerinin ilkokul 

olduğu, %50.9’unun ailesi ile birlikte yaşadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %67.5’inin ebelik bölümünü isteyerek 

seçtiği, %58.7’sinin iş bulma kolaylığı nedeni ile bölümü tercih ettiği, %82.7’sinin eğitim sürecinde mesleğini 

sevdiği, %77.1’inin uygulamaya çıkmanın mesleği benimsemeye katkı sağladığını belirttikleri bulunmuştur. Yine 

öğrenciler ebelik mesleğini seçmeselerdi %21.4 ile en fazla öğretmenlik seçebileceklerini ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin Maslach tükenmişlik ölçeğine ait alt boyut ortalamalarının sırasıyla yetkinlik (10.97±3.10), tükenme 

(14.40±4.68) ve duyarsızlaşma (9.25±3.70) olduğu saptanmıştır. Yetkinlik ve duyarsızlaşma alt boyutu puan 

ortalamaları ile sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Yine tüm alt gruplar ile 

mesleği sevme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin 

tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu ve genel olarak eğitim seviyeleri arttıkça mesleklerinde yetkinlik oranının 

arttığı gözlemlenmiştir. Buna karşılık aynı oranda duyarsızlaşmanın da arttığı, mesleği sevme ve benimseme ile 

tükenmişlik düzeyleri arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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DETERMINATION OF BURNOUT LEVEL OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Emine DEMİR1, Pelin YÜKSEKDAĞ1, Melike ÖZTÜRK1 

 
1Cukurova University  

Objective: This research was carried out as a descriptive study to determine burnout level of midwifery students. 

Materials and Methods: The universe of the study was formed of all the students of Midwifery Department of 

Cukurova University Faculty of Health Sciences. The study sample consisted of 271 students who voluntarily 

accepted to participate in the study. The data were collected by the “Interview Form” and “Maslach Burnout 

Inventory–Student Scale (MBI-SS)” developed by the researchers. The data were analyzed by frequency, 

percentage, One-Way ANOVA, Independent-Samples T Test and Kruskal Wallis tests in SPSS 20.0 for Windows 

program. Results: The mean age of the students was 20.44 ± 1.64. It was determined that 29.5% of the students 

were 3rd grade, 80.8% of them belonged to the nuclear family, the mother (57.9%) and father (49.1%) were 

primary school level and 50.9% lived with their family. It was found that 67.5% of the participants willingly chose 

the midwifery department, 58.7% preferred the department because of the ease of employment, 82.7% of them 

liked their profession in the education process, and 77.1% stated that the practice period had contributed to adopt 

the profession. Again, if students did not choose midwifery profession, they stated that they could choose the most 

teaching with 21.4%. The subscales of the MBI-SS were found to be efficacy (10.97 ± 3.10), exhaustion (14.40 ± 

4.68) and cynicism (9.25 ± 3.70), respectively. A statistically significant difference was found between the scores 

of efficacy and cynicism subscale scores (p<0.05). A statistically significant difference was found between all 

subscale and adopt the profession (p<0.05). Conclusions and Recommendations: It was observed that students' 

burnout levels were low and the level of efficacy increased in their professions as education levels increased in 

general. On the other hand, rate of cynicism has increased in same level and there is a strong relationship between 

profession love and adoption with burnout levels. 

KEYWORDS: MIDWIFERY, STUDENT, BURNOUT 
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S-120     EBELİKTE PROFESYONELİZM; DİNLEME BECERİSİ 

 
Özlem DOĞU KÖKCÜ1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT1 

 
1Sakarya Üniversitesi  

Giriş ve Amaç Özel bir deneyim eylemi olan doğum sürecinde gebelere duygusal ve fiziksel destek olan ebelerin 

etkili iletişimi önemli sorumluluklarındandır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı ebelik öğrencilerinin etkili 

iletişimin önemli bir basamağı olan dinleme becerisi düzeylerini belirlemektir. Yöntem Tanımlayıcı nitelikte olan 

araştırma, bir Kamu Üniversitesinin Ebelik Bölümü’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bütün ebelik öğrencileri toplam 

402 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve onayı alınan toplam 402 öğrenciden (%93,0) veri 

toplanmıştır. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu”, ve “Dinleme Becerisi Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin bu 

çalışmadaki örneklem grubu için Cronbach Alpha katsayısı 0.84 olarak yüksek güvenilir aralıkta bulunmuştur. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, ölçek puan ortalamaları ve Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Bulgular Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, 

öğrencilerin yaş ortalamasının 19,67±1,30 olduğu, %46.0'ın 2. sınıf, %47.3'ünün kredi ve yurtlar kurumunda 

kaldığı ve annelerinin (% 68.9) ve babalarının (% 58,0) çoğunlukla ilkokul mezunu olduğu saptandı. Öğrencilerin 

DBÖ alt boyutu olan "Etkin Dinleme" puan ortalamasının 31,81±5.15 olduğu, "Etkisiz Dinleme" puan 

ortalamasının 25,08±4.71 ve toplam DBÖ ise 56,90±8.22 olduğu görüldü. DBÖ toplam puan ve alt boyutların 

orta¬laması ile öğrencilerin sınıf durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, puan 

ortalamalarının birbirine yakın aralıklarda olduğu görüldü. Sonuç ve Öneriler Etkili iletişimin temeli olan dinleme 

becerisinin sağlık profesyoneli adayı olan öğrenci ebelerde iyi düzeyde olduğu ve sınıflar arasında farklılık 

oluşturmadığı saptandı. 
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PROFESSIONALISM IN MIDWIFERY; LİSTENİNG SKİLLS 

 
Özlem DOĞU KÖKCÜ1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT2 

 
1Sakarya University, 2Sakarya University 

A special experience in the birth process with actions, effective communication, emotional and physical support 

of midwives to pregnant women who are important responsibilities. The aim of this study is to determine the 

listening skill levels of midwifery students as an important step of effective communication. The descriptive 

research was conducted on students who were educated in the 2017-2018 academic year and accepted to participate 

in the study in the Midwifery Department of the of a Public University. All midwifery students in the universe of 

the study consisted of 402 students. Data were collected from 402 students (93.0%) who accepted to participate in 

the study and received their approval. The data were collected by top Student Information Form isi and “Listening 

Skills Scale. The Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.84 for the sample in this study. In addition to 

descriptive statistics, scale mean scores and Kruskal Wallis test were used to evaluate the data. When the socio-

demographic characteristics of the students were examined, the average age of the students was 19.67 ± 1.30, 

46.0% of the class 2, 47.3% of the credit and dormitories institution and Mothers (68.9%) and their fathers (58.0%) 

were mostly primary school graduates. The mean score of the students "Active Listening" which is the subscales 

of DBÖ was 31.81 ± 5.15, the mean score of "Ineffective Listening" was 25.08 ± 4.71 and the total score was 

56.90. ± 8.22. There was no statistically significant difference between the scores of the total score and subscales 

of the SCD and the class status of the students, and the mean scores were close to each other. It was found that the 

listening skill, which is the basis of effective communication, was a good health professorship candidate and there 

was no difference between the classes. 

KEYWORDS: MİDWİFERY; PROFESSİONALİSM; COMMUNİCATİON; LİSTENİNG SKİLLS 
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S-121    EBELİKTE PROFESYONELİZM; EMPATİ EĞİLİMİ 

 
Özlem DOĞU KÖKCÜ1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT1, İlayda METEDEN1 

 
1Sakarya Üniversitesi  

Giriş ve Amaç Empati becerisi günlük yaşam içinde kişilerarası ilişkiler esnasında kullanılan temel becerilerden 

biri olup ebelik mesleğinde olması gereken bir beceridir. Bu araştırmada, ebelik öğrencilerinin empatik 

eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla planlandı. Yöntem Araştırma tanımlayıcı nitelikte 

olup, bir Kamu Üniversitesinin Ebelik Bölümü’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini bütün ebelik öğrencileri toplam 402 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması planlanmıştır. Veriler 

“Öğrenci Bilgi Formu”, ve “Empati Eğilim Ölçeği” ile toplandı. Ölçeğin bu çalışmadaki örneklem grubu için 

Cronbach Alpha katsayısı 0.81 olarak yüksek güvenilir aralıkta bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, ölçek puan ortalamaları ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular Ebelik 

öğrencilerinin yaş ortalamasının 19.67±1.30 (min:18 max:27) ‘idi. Öğrencilerin 77.4 (n=311) bölümü kendi 

istekleri ile seçtiğini, 80.3 ‘ü (n=323) bölümü kendine uygun bulduklarını belirtti. Öğrencilerin çoğunluğu okulda 

sosyal etkinlikleri yetersiz bulduklarını (73.9), ilişkilerde güçlük yaşadıklarını (76.9) ve yine çoğunluğu (72.4) 

sanatla ilgilenmediklerini ifade etti (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin empati eğilimi puan 

ortalamasının 68.30±10.04 (Min 33 – Max 96)’idi. Ebelik öğrencilerinden bölümü isteyerek seçenlerin, bölümü 

kendine uygun olarak görenlerin ve ilişkilerinde güçlük çekmeyenlerin puan ortalaması yüksek bulundu ve anlamlı 

farklılık olduğu görüldü (p<0.000). Sonuç ve Öneriler Ebelik öğrencilerine empati konusunda eğitimler ile 

desteklenmesi ve ders içi ve ders dışı etkinlikler ile empatik eğilim düzeylerini yükseltecek etkinliklere yer 

verilmesi gerektiği düşünüldü. 
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PROFESSIONALISM IN MIDWIFERY; EMPATHIC TREND 

 
Özlem DOĞU KÖKCÜ1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT2, İlayda METEDEN1 

 
1Sakarya University, 2Sakarya University  

Empathy is one of the basic skills used in interpersonal relationships in daily life and is a skill that should be in 

midwifery profession. In this study, it was planned to examine the empathic tendencies of midwifery students in 

terms of some variables. The research was descriptive and it was applied to students who were educated in the 

2017-2018 academic year and accepted to participate in the study in the Midwifery Department of a Public 

University. The universe of the study consisted of 402 students of all midwifery students. Sampling selection was 

not made in the study and it was planned to reach the whole universe. Data were collected with top Student 

Information Form ilim and ati Empathy Tendency Scale Ver. The Cronbach's Alpha coefficient was found to be 

0.81 for the sample in this study. In addition to descriptive statistics, scale mean scores and Kruskal Wallis test 

were used to evaluate the data. The mean age of midwifery students was 19.67 ± 1.30. %77.4 (n = 311) of the 

students chose the section of their own wishes, 80.3 said they found the appropriate section. The majority of the 

students stated that they found that social activities were insufficient (73.9), that they had difficulties in relations 

(76.9), and that the majority (72.4) were not interested in art. The mean empathy score of the students included in 

the study was 68.30 ± 10.04. Midwifery students who chose the department willingly, those who saw the 

department as appropriate and the average score of those who have no difficulty in the relationship was found to 

be high and there was a significant difference. In this respect, it was thought that midwifery students should be 

supported with trainings on empathy and activities should be included to increase the levels of empathic tendency. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENTS; PROFESSİONALİSM; CONTACT; EMPATHY 
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S-122     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA İLE DUYGUSAL ÖZYETERLİK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Cevriye OCAKTAN1, Sema DERELİ YILMAZ1, Yasemin ERKAL AKSOY1 

 
1Selçuk Üniversitesi  

ÖZET Bu çalışma ebelik öğrencilerinin duygusal zeka ile duygusal öz-yeterlik düzeylerinin değerlendirilmesi için 

planlanmıştır. Çalışmanın evrenini, bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören 410 öğrenci oluşturmuştur. 

Örnekleme ise 28 Mayıs- 07 Haziran 2018 tarihleri arasında örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı 

kabul eden 318 ebelik bölümü öğrencisi alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, 

“Duygusal Zeka Ölçeği” ve “Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçlarında katılımcıların 

kimliğini ortaya çıkaracak sorulara yer verilmemiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için kurumdan izin alınmış olup, 

veri toplamaya başlamadan önce araştırma hakkına katılımcılara bilgi verilmiş, yazılı onam alınmıştır.Çalışmada, 

ebelik öğrencilerinin (n=318) yaş ortalaması 20.42±1.44’dür. Öğrencilerin %96.8’i bekar olup, %60.2’si yurtta 

%33’ü ailesi ile birlikte yaşamakta ve %79.6’sı çekirdek aileye sahiptir. Ebelik bölümünü isteyerek seçen 

öğrencilerin (%68.1); %28.3’ü sevdiği için, %17.9’u sağlıkla ilgili bir meslek olduğu için, 16.1’i puanı bu bölüme 

yettiği için tercih etmiştir. Ebelik öğrencilerinin Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçek puan ortalaması 

128.23±29.88 olup ölçek alt boyutları incelendiğinde; duygularının farkında olma puan ortalaması 26.84±7.06, 

duygularını kontrol etme puan ortalaması 23.55±6.36, kendini harekete geçirme puan ortalaması 25.12±6.57, 

empati puan ortalaması 27.13±6.74, sosyal beceriler 25.57±6.44 olarak belirlenmiştir. Duygusal Öz-Yeterlik 

Ölçek puan ortalaması 118.44±21.14 olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin Duygusal Zeka 

Değerlendirme ile Duygusal Öz-Yeterlik Ölçeği toplam puanı arasında korelasyon olduğu belirlenmiştir (r=0.480, 

p=0.00).Çalışmada duygusal zeka değerlendirme ile duygusal öz-yeterlik düzeyleri ilişkilendirerek birbirlerine 

olan etkileri incelenmiş, öğrencilerin duygusal zeka değerlendirme ile duygusal öz-yeterlik ölçeği toplam puanı 

arasında pozitif yönde korelasyon olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka değerlendirme ile duygusal öz-yeterlik 

ölçeği toplam puanı literatürdeki çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Duygusal öz-yeterlik ve duygusal 

zekanın gelişimi ile öğrenci ebelerin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, ileride mesleki yaşamlarında 

başarılı olabilmeleri için kritik düşünme, eleştiri yapabilme, sorgulayabilme vb. yetenekleri artırılabilir. Ebelik 

öğrencilerini bu alanda desteklemek için iletişim becerileri, empati, duygusal zeka beceri eğitimi gibi programlar 

oluşturulmalı ve en kısa zamanda eğitime yansıması sağlanmalıdır. Duygusal zeka ve duygusal öz-yeterliği artırıcı 

çalışmalar yapılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ebelik, Öğrenci, Duygusal Zeka, Duygusal Öz-yeterlik 
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INVESTİGATİON ON EMOTİONAL INTELLİGENCE AND EMOTİONAL SELF-

EFFİCACY LEVELS OF MİDWİFERY STUDENTS 

 
Cevriye OCAKTAN1, Sema DERELİ YILMAZ1, Yasemin ERKAL AKSOY1 

 
1Selçuk University  

This study was planned to evaluate emotional intelligence and emotional self-efficacy levels of midwifery 

students.The universe of the study consisted of 410 students who have been studying in the department of 

midwifery in a university. 318 students who agreed to participate in the research between 28 May-07 June 2018 

were included in the sample without sample selection. In the research, "Personal Information Form", "The 

Emotional Intelligence Scale" and "The Emotional Self-Efficacy Scale" were used as data collection tools. 

Questions that would reveal the identities of the participants were not included in the data collection tools. 

Institutional permission was obtained in order to carry out the research, the participants were informed about the 

research and their written consents were taken prior to the data collection.The average age of midwifery students 

(n=318) was 20.42±1.44 in the study. Of the students, 96.8% were single, 60.2% have been living in a dormitory, 

33% have been living with their families and 79.6% had a nuclear family. Among the students who willingly chose 

the department of midwifery (68.1%), 28.3% have chosen since they liked the department, 17.9% have chosen 

since the profession is related to health, and 16.1% have chosen since their exam score was sufficient only for this 

department. The average score of midwifery students from the Emotional Intelligence Assessment Scale was 

128.23±29.88. When the sub-dimensions of the scale were examined; the average scores of awareness of emotions, 

control of emotions, self-action, empathy and social skills were 26.84±7.06, 23.55±6.36, 25.12±6.57, 27.13±6.74 

and 25.57±6.44 respectively. The average Emotional Self-Efficacy Scale score was calculated as 118.44±21.14. 

In our study, there was a correlation determined between the total Emotional Intelligence Assessment Scale score 

and the total Emotional Self-Efficacy Scale score of students (r=0.480, p=0.00).In conclusion, there is a correlation 

between emotional intelligence assessment and emotional self-efficacy of students. Development of emotional 

intelligence skills in midwifery students becomes more of an issue for the increase of good quality care in 

midwifery profession, which is continually in communication with individuals. To support the development of 

emotional self-efficacy and emotional intelligence of midwifery students, programs such as communication skills, 

empathy, emotional intelligence skills training should be planned and included in undergraduate education. Key 

words Midwifery, Student, Emotional Intelligence, Emotional Self-Efficacy 
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S-123    EBELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ALGILANAN STRES, BİYO-PSİKO-SOSYAL 

CEVAP VE STRESLE BAŞETME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Serap ÖNER1, Ayşe Nur TEKİN2, Ezgisu GÜRFİDAN2, Hafize ÖZTÜRK CAN2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi  

Giriş ve Amaç:Ebelik eğitimi,kişilerin bilgi,tutum ve becerilerini kullanarak ebelik mesleğini kazandırmayı 

amaçlayan teorik eğitimi ve klinik uygulaması olan planlı eğitim programıdır. Ebelik öğrencileri eğitimleri 

süresince onları etkileyebilecek stres faktörleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu araştırma;ebelik lisans 

öğrencilerinin klinik uygulamalar sırasında algıladıkları stres türü ve derecesini,strese verdikleri biyo-psiko-sosyal 

cevapları ve stresli durumlarla baş etme davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma 

örneklemini klinik uygulamaya daha önceden çıkmış olan 2.,3.ve4.Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 226 

öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan‘Kişisel Tanıtım 

Formu’ile Karaca ve arkadaşları(2015)tarafından Türkçe geçerlik güvenirliği yapılmış olan‘Hemşirelik 

Öğrencileri İçin Algılanan Stres Skalası(HASS)’,‘Hemşirelik Öğrencileri İçin Biyo-Psiko-Sosyal Cevap 

Skalası(HBPSS)’ve ‘Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği(HSBDÖ)’kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.7(min:18,max:31)’dir.Öğrencilerin %62.8’i 

ebelik bölümünü isteyerek seçtiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilere kliniğe ilk çıkışlarında ne hissettikleri 

sorulduğunda %77.4’ü‘heyecanlı’ olduğunu belirtirken, %6.2’si‘hiçbir şey hissetmediğini’ 

belirtmiştir.Öğrencilerin HASS’tan aldıkları toplam puan 60.26±2.47(min:0max:116)olup orta düzeyde stres 

yaşadıkları saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından en çok’hastaya bakım verirken stres’ yaşadıklarını 

belirtmişlerdir.HBPSS’den aldıkları toplam puan 28.02±1.78(min:0max:84)alt sınırı düzeyinde olup öğrencilerin 

en çok strese karşı verdikleri biyo-psiko-sosyal cevap 10.92±6.5puan ortalaması ile Duygusal belirtilerdir. 

HSBDÖ’den aldıkları toplam puan ise 38.28±1.17(min:0max:75) olup ölçeğin alt boyutlarından stresli durumda 

baş etme yöntemi olarak ‘sorun çözme becerilerini kullandıkları’ saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan 

elde edilen sonuçlara göre,öğrencilerin klinik uygulamaya çıktıkları ilk gün algılanan stres anket puanlarının 

ortalamaya yakın olduğu,klinik uygulama ile ilgili en büyük korkularının hastaya bakım verirken kaynaklanan 

stres olduğu,strese karşı biyo-psiko-sosyal cevap olarak da duygusal tepkiler verdikleri ve stresle başa çıkmada 

sorun çözme yöntemini kullandıkları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kliniğe çıkmadan önce yeterli demostrasyon 

ve simülasyon teknikleri kullanılarak bakım ve tedavi yöntemlerinin tekrar edilmesi gerektiği, kliniğin ilk gününde 

ortamı tanımak, çalışma düzenini öğrenmek ve çalışanları tanımak için gözlem yapmaları önerilebilir. Ayrıca 

öğrencilerin özgüvenlerini artırmak için, kendilerini klinik uygulama ile ilgili yetersiz hissettikleri konularda 

eğitim verilmesi, kliniğe oryantasyon programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. 
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THE EVALUATION OF BEHAVIORS STRESS, BIO-PSYCHO-SOCIAL ANSWER AND 

THE DEALING WITH STRESS FOR MIDWIFERY STUDENTS 

 
Serap ÖNER1, Ayşe Nur TEKİN2, Ezgisu GÜRFİDAN2, Hafize ÖZTÜRK CAN2 

 
1Bursa Uludag University, 2Ege University  

Midwifery education is planned training program with theoretical training and clinical practice aiming to gain 

midwifery profession by using knowledge and attitude.Midwifery students face stress factors that may affect them 

during their education.This research has The aim to determine the type and degree of stress perceived during mid-

term undergraduate students, and the bio-psycho-social responses to stress.The research sample consisted of 226 

students.Personal Information Form developed by researchers as data collection tool by Karaca et al(2015) and 

perceived Stress Scale for Nursing Students, Bio-Psycho-Social Response Scale for Nursing Students and Stress 

Coping Behavior Scale for Nursing Students' were used.The mean age of the students 

was21.01±1.7(min:18,max:31).62.8% of the students stated that they chose midwifery part willingly. When the 

students were asked what they felt when they first came to the clinic,77.4% stated that they were excited and 6.2% 

stated that they did not feel anything. The total score of the students from HASS was60.26±2.4(min:Omax:116) 

and they were found to have moderate level of stress.Their total score from HBPSS 

is28.02±1.78(min:0max:84).The bio-psycho-social response of the students to the stress is the Emotional 

symptoms with the mean of10.92±6.5.It is the lower limit of the students and the students are the most sensitive 

to emotional stress, and the total score is38.28±1.17(min:0max:75.According to the results obtained from the 

research, the students are close to the average of the perceived stress survey scores on the first day of clinical 

application,the biggest fear about the clinical application is the stres while of giving great care to the patient,giving 

the emotional response to the stress as a biopsycho-social response.So they used problem solving method in 

coping. In addition, in order to increase the self-confidence of the students,it is suggested to give training on the 

subjects they feel inadequate about clinical practice and to arrange orientation programs to the clinic 

KEYWORDS: MIDWIFERY, STRESS,COPİNG 
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S-124   EBE ADAYLARININ KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE 

ETNİKMERKEZCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ: GÜNEYDOĞU VE BATI ÖRNEĞİ 

 
Sevil GÜNER1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Semra AYDIN1, Birsen KARACA SAYDAM1 

 
1Ege Üniversitesi  

Giriş/Amaç: Çok kültürlü toplumlarda kültürel çeşitliliğe dayalı karmaşık, benzer ve farklı kültürel anlayışlar 

yaygındır. Kültürler arası iletişimin önemli bir boyut kazandığı mesleklerden biri de ebelik mesleğidir. Bu 

çalışmada, Türkiye’de ebelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada yer alan iki bölgeyi kapsayan ön bulguların sunulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’de ebelik eğitimi alan 

öğrenciler, örneklemini Güneydoğu ve Batı bölgelerinde yer alan iki üniversitenin Sağlık Bilimleri 

Fakültesi/Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünde eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme 

tekniği ile toplanmış, veri toplama aracı olarak anket formu ile “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” (KAD) ve 

“Etnikmerkezcilik Ölçeği” (EM) kullanılmıştır. Çalışmanın yapılması için gerekli izinler alınmıştır. Verilerin 

istatistik analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Programı (21.0) ile yapılmıştır. Bulgular: 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %41’i Güneydoğu’da %59’u Batı’da yer almaktadır. Batı’da yer alan öğrencilerin 

KAD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 81.06.39 (min:52.0-max:110.0), EM ölçeğinden aldıkları 

toplam puan ortalaması 51.06.79 (min:35.0-max:83.0) olarak saptanmıştır. Güneydoğu’da yer alan üniversitenin 

ebelik bölümü öğrencilerinin ise KAD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 83.06.83 (min:52.0-

max:98.0), EM ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 52.07.29 (min:36.0-max:80.0)’dur. İki üniversite 

öğrencilerinin KAD ve EM ölçeklerinden aldıkları toplam puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu, Güneydoğu örneğindeki öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları toplam puanların Batı örneğindeki 

öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç/Öneriler: Çalışmamızda 

Güneydoğu’da yer alan üniversitenin öğrencilerinin her iki ölçekten aldıkları puanların anlamlı olarak yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ülkemizin birçok farklı kültürü barındırması, ebe olarak sağlık bakımı verirken göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir nokta olarak dikkat çekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK, ETNİKMERKEZCİLİK, EBELİK 

ÖĞRENCİLERİ 

 
  



501 
 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

AN ANALYSIS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY AND ETHNOCENTRISM LEVELS 

OF MIDWIFE CANDIDATES IN TERMS OF MULTİPLE VARIABLES: THE CASE OF 

SOUTHEAST AND WEST 

 
Sevil GÜNER1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Semra AYDIN1, Birsen KARACA SAYDAM1 

 
1Ege University  

Introduction and Aim: In multicultural societies, complex, similar and different cultural understandings based on 

cultural diversity are common. One of the professions where intercultural communication has gained an important 

dimension is the profession of midwifery. The aim of this study is to present preliminary findings of a study on 

intercultural sensitivity and ethnocentrism levels of midwifery students covering two regions in Turkey. Method: 

The population of this cross-sectional study is composed midwifery students who study midwifery education in 

the 2018-2019 academic year in Turkey. The sample consists of the students studying in Midwifery Department 

of Faculty of Health Sciences/High School of Health of two universities in Southeast and Western regions. The 

data were collected by face to face interview technique. Questionnaire form, “Intercultural Sensitivity Scale” (ICS) 

and “Ethnocentrism Scale” (ES) were used as the data collection tool. Analysis of data was done in the Statistical 

Package for Social Science (SPSS) (21.0) package program. Findings: 41% of students participating in the study 

are in Southeast and 59% in the West. The mean total score of students in the West from ICS scale was 

81.06.39(min:52.0-max:110.0), mean total score of ES was 51.06.79(min:35.0-max:83.0). The mean total score 

of students in the Southeast from ICS scale was 83.06.83(min:52.0-max:98.0), mean total score of ES was 

52.07.29(min:36.0-max:80.0). The difference between total scores of two university students from ICS and ES 

scales was statistically significant, it was determined that total scores of students in the Southeast were significantly 

higher than students in the West sample (p<0,05). Conclusion and Suggestions: In our study, it was found that 

both scales scores of students in the Southeast were significantly higher than scores of students in the West sample. 

The fact that our country hosts many different cultures is an important point to consider when giving health care 

as a midwife. 

KEYWORDS: INTERCULTURAL SENSITIVITY, ETHNOCENTRISM, MIDWIFERY STUDENTS 
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S-125     GEBELİĞİN İSTENME DURUMUNUN ÖZNEL MUTLULUĞA ETKİSİ 

 
Esra GENÇER1, Serap EJDER APAY2 

 
1Diyarbakır KETEM, 2Atatürk Üniversitesi 

Amaç: Araştırma gebeliğin istenme durumunun öznel mutluluğa etkisini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla 

yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışma; Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 29.05.2018-

25.02.2019 tarihleri arasında çalışmaya alınma kriterlerine uyan gebeliğini isteyen 302 kişi ve gebeliğini istemeyen 

308 kişi olmak üzere toplam 610 kişi ile yapılmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu ve 

Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) kullanılmıştır. Bulgular: İsteyerek ve istemeyerek gebe kalan kadınların ÖMÖ’den 

aldıkları puanların; isteyerek gebe kalan kadınlarda minimum 9, maksimum 27 ve puan ortalaması 18.88±3.82, 

istemeyerek gebe kalan kadınlarda ise minimum 4, maksimum 28 ve puan ortalaması 15.62±5.01 olduğu ve puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. İsteyerek gebe kalan kadınların yaşı, yaşanılan yer ve 

eş yaşına göre grupların ÖMÖ puan ortalamalarının ve istemeyerek gebe kalan kadınların yaş, gelir durumu algısı, 

eş yaşı ve eş çalışma durumunun ÖMÖ puan ortalamalarının arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. 

İsteyerek gebe kalan kadınların gebelik sayısı az olanların ve düşük sayısı bir olanların ÖMÖ puan ortalamalarının 

yüksek olduğu ve anlamlı olduğu; istemeyerek gebe kalan kadınların gebelik sayısı, yaşayan çocuk sayısı az 

olanların, düşük sayısı bir olanların, son iki gebelik arasındaki sürenin 4 yıl ve üstü olanların ve erkek bebek 

cinsiyetine sahip olanların ÖMÖ’den aldıkları puanların yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: İsteyerek gebe kalmanın ÖMÖ puan ortalamaların yüksek olduğu ve isteyerek gebe kalmanın Öznel 

Mutluluğu artırdığı saptanmıştır. 
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THE DESİRE OF PREGNANCY STATUS ON SUBJECTİVE HAPPİNESS 

 
Esra GENÇER1, Serap EJDER APAY2 

 

1Diyarbakır KETEM, 2Atatürk Üniversitesi 

Objective: The aim of this study was to determine and compare the effects of pregnancy on subjective happiness. 

Materials and Methods: Study; A total of 610 people were included in the study, 302 people who wanted their 

pregnancy and 308 people who did not want their pregnancies in Diyarbakır Maternity and Children Hospital 

between 29.05.2018 and 25.02.2019. In the collection of study data; Personal Information Form and Subjective 

Happiness Scale (SHS) were used. Results: Women who become pregnant willingly have scored minimum 9 

maximum 27 and their average score in SHS is 18.88±3.82. Those who become pregnant unwillingly have scored 

minimum 4 maximum 28 with 15.62±5.01 average. It's concluded that those difference is significant. It's concluded 

that there is significant difference between women who become pregnant unwillingly have scored significant than 

women who become pregnant willingly with age, partner, partner working condition, income status, partner age. 

It's concluded that women become pregnant willingly have scored SHS higher average than women who become 

pregnant unwillingly with number of pregnancy, miscarriage, living infant number, male infant, those who had 4 

years between pregnancies scored better in SHS and it's concluded that it is significant. Conclusion: Those who 

become pregnant willingly have higher than SHS average score and it's concluded that becoming pregnant 

willingly increases subjective happiness. 

KEYWORDS: MİDWİFE, HAPPİNESS, PREGNANCY, SUBJECTİVE HAPPİNESS, 
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S-126    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL MİTLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Şenay TOPUZ1, Büşra AKÇAM1, Feyza Nur KÜÇÜKÖNDER1, Nasibe GÜL ŞAHİN1, Nur Melek 

KÜÇÜK1, Ezgi CEYHAN1 

 
1Ankara Üniversitesi 

Giriş ve Amaç Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam eden, birçok değişkenden etkilenen ve 

insanların içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenen bir kavramdır. Cinsellik aynı zamanda tarih boyunca hem 

en çok merak edilen, hem de en çok yasaklanan konulardan olmuştur. Bu durumda zaman içerisinde, cinsellikle 

ilgili yanlış bilgilerin, beklentilerin ve cinsel mitlerin oluşmasına zemin oluşturmuştur. Cinsel mitlerin çoğu, 

insanların doğru olduğuna inandıkları cinsellik hakkında abartılı, yanlış ve bilimsel olmayan fikirlerdir. Yapılan 

çalışmalar sağlık çalışanlarının da cinsel mitlerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada gelecekte sağlık 

hizmeti verecek olan öğrenci ebelerin cinsel mitlerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Yöntem Araştırma, 

Ocak 2019’ da Ankara’daki bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü öğrencileri ile tanımlayıcı tipte yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini tüm sınıflar, örneklemini de çalışmaya katılmaya gönüllü olan 301 öğrenci oluşturmuştur. 

Çalışmanın verileri anket ve Gölbaşı ile arkadaşları tarafından geliştirilen Cinsel Mitler Ölçeği (2016) ile 

toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 paket programında One Way Anova testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular 

Öğrencilerin %30,9’unun 3. Sınıfa gittiği, %85,7’ sinin çekirdek aileye sahip olduğu, %64,8’ inin Cinsel Sağlık 

ile ilgili ders aldığı ve yaş ortalamalarının 20,2857 (Min:18.00, Max: 32.00) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 

Cinsel Mitler Ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 53,9136 (Min:28.00, Max: 124,00) olduğu ve sınıflar arası 

puan ortalamaları karşılaştırılmasında da, aralarında anlamlı fark olduğu dördüncü sınıf öğrencilerinin en düşük 

puan ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir (p <0,000). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak; Öğrencilerin cinsel 

mitler toplam puan ortalamasının çok yüksek olmadığı, ancak sınıflar arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Ayrıca en düşük puan ortalamasının dördüncü sınıflarda olduğu tespit edildiğinden öğrencilerin 

dört yıllık öğrencilikleri süresince aldıkları eğitimin doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmalarını sağladığı ve cinsellikle 

ilgili sahip oldukları yanlış bilgilerden zaman içerisinde kurtulmalarına yardım ettiği söylenebilir. Bu nedenle tüm 

Ebelik okullarında müfredatların cinsel sağlık ve mitler açısından yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi 

önerilebilir. 
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EVALUATION OF MIDWIFERY STUDENTS IN TERMS OF SEXUAL MYTHS 

 
Şenay TOPUZ1, Büşra AKÇAM1, Feyza Nur KÜÇÜKÖNDER1, Nasibe GÜL ŞAHİN1, Nur Melek 

KÜÇÜK1, Ezgi CEYHAN1 

 
1Ankara University 

Introduction and Purpose Sexuality is a concept that starts before birth and continues throughout life. Sexuality 

has also been one of the most curious and most prohibited subjects throughout history. This has led to the creation 

of false sexual information and sexual myths over time. Sexual myths; it is an exaggerated, false and non-scientific 

idea about the sexuality that people believe to be true. The aim of this study is to evaluate the sexual myths of 

midwives students. Method The research was made descriptive type with midwifery students of a public university 

in Ankara, in January 2019. The sample of the study consisted of 301 students who volunteered to participate in 

the study. The data of the study were collected with survey and Sexual Myths Scale (SMS) (2016) which developed 

by Gölbaşı and its friends. The collected data were evaluated with SPSS 24.0 package program. Results 30.9% of 

the students went to the third grade, 85.7% of them had a nuclear family, 64.8% of them took courses on Sexual 

Health and the average age was 20.2857 (Min: 18.00, Max: 32.00) is determined. The mean score of the students 

from Sexual Myths Scale was 53,9136 (Min:28.00, Max:124,00) and when comparing averages of inter-class 

scores, the fourth grade students were among significant difference has been found to have the lowest mean score 

(p<0,000). Conclusion and Suggestions As a result; the total average score of sexual myths of the students was not 

very high but there is a significant difference between classes. It is found that the lowest point average is in the 

fourth grade students. For this reason, it may be recommended that curricula be revised and updated in terms of 

sexual health and myths in all Midwifery schools. 

KEYWORDS: SEXUALİTY, SEXUAL MYTHS, MİDWİFERY STUDENTS 
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S-127     ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİĞE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ 

İLE İLİŞKİSİ 
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Giriş ve Amaç: Bireylerin psikolojik sağlamlığı ve iyi oluşları evlilik yaşantısı gibi yeni durumlara uyum 

sağlayabilme yeteneğini etkiler. Araştırmada üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının 

psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören son 

sınıf öğrenciler oluşturmuştur (n=463). Verileri Kişisel Bilgi Formu, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Psikolojik İyi 

Oluş Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 

22.85±2.28’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği puan ortalaması 73.76±19.11, psikolojik iyi oluş ölçeği 39.71±11.38, 

psikolojik sağlamlık ölçeği 18.37±3.58’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği ile psikolojik iyi oluş (r=0.288; p=0.000) 

ve psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalamaları (r=0.200; p=0.000) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmıştır. Öğrenim görülen alana ve akademik başarısını algılamaya göre evliliğe ilişkin tutum; 

kendine güvenme durumuna göre psikolojik sağlamlık; kendini yalnız hissetme, karar verme ve kendine güvenme 

durumuna göre psikolojik iyi oluş ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır 

(p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları, psikolojik iyi oluş ve sağlamlık 

düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri arttıkça evliliğe ilişkin tutumları 

artmaktadır. Sağlık alanında öğrenim gören ve akademik başarısını iyi olarak algılayan öğrencilerin evliliğe ilişkin 

tutumları daha yüksektir. Kendine her zaman güvendiğini belirten öğrencilerin psikolojik sağlamlık, kendini hiçbir 

zaman yalnız hissetmeyen, ailesine danışarak karalarını veren ve kendine her zaman güvendiğini belirten 

öğrencilerin psikolojik iyi oluşları daha yüksektir. Öğrencilerin psikolojik yönden güçlenmelerini sağlayacak 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, EVLİLİĞE İLİŞKİN TUTUM, PSİKOLOJİK İYİ 

OLUŞ, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SENIOR UNIVERSITY STUDENTS’ MARITAL 

ATTITUDES AND LEVELS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND RESILIENCE 

 
Şükran ERTEKİN PINAR1, Gülay YILDIRIM2, Yaren YURDAKUL1, Öznur ÖZ1, Hanife KOCABAY1 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Psychological strength and well-being of individuals affect their ability to adapt to 

new situations such as marital life. The aim of this study was to investigate the relationship between senior students' 

marital attitudes and levels of psychological well-being and resilience. Methods: This descriptive study’s sample 

consisted of senior students studying at faculties and colleges of a university (n=463). Data were collected by using 

Personal Information Form, İnönü Marriage Attitude Scale, Psychological Well-being Scale and Brief Resilience 

Scale. Results: The mean age of the students was 22.85±2.28. The mean score of the marriage attitude scale was 

73.76±19.11, the psychological well-being scale was 39.71±11.38, and the resilience scale was 18.37±3.58. A 

statistically significant correlation was found between the marriage attitude scale mean score and mean scores of 

psychological well-being scale (r=0.288; p=0.000) and resilience scale (r=0.200; p=0.000). There was a 

statistically significant difference between the mean scores of marriage attitude scale according to the area of study 

and perception of academic achievement, between resilience scale mean scores according to self-confidence and 

between psychological well-being scale mean scores according to feeling alone, decision making and self-

confidence (p<0.05). Conclusion and Recommendations: Marital attitudes, psychological well-being and 

resilience levels of senior students’ were above the average. As psychological well-being and resilience levels 

increased, students’ attitudes towards marriage increased. Students who studied in the field of health and perceive 

their academic success as good were more likely to have a higher attitude towards marriage. Resilience levels of 

students who had always self-confidence, and psychological well-being levels of students who never felt lonely, 

who made decisions consulting with their family and who had always self-confidence were higher. It is 

recommended that studies should be carried out to ensure that students are empowered psychologically. 

KEYWORDS: UNDERGRAD, MARITAL ATTITUDE, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RESILIENCE 
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S-128    EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNA İLİŞKİN 

BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

 
Büşra ŞEYHOĞLU1, Rukiye AKARSU1 

 
1Bozok Üniversitesi 

Giriş ve Amaç:Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal 

hakların tamamıdır. Kadın haklarını koruyacak ve savunabilecek kadınlara en yakın mesleklerden olan ebelik 

mesleğine bu konuda önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu rol ve sorumlulukları ebelik mesleğini icra 

edecek öğrencilere öğrencilik yıllarında kazandırılması bu kazanımların davranışa dönüşme ihtimalini 

arttıracaktır. Bu nedenle bu çalışma ebelik öğrencilerin kadın hakları savunuculuğu hakkında bilgi, tutum ve 

davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma tamamlayıcı ve kalitatif olarak mix tipte yürütüldü. 

Kurum ve etik kurul izni alındı. Araştırmaya Sağlık bilimleri fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı dahil 

edilmiş olup çalışma 92 öğrenci ile tamamlandı. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve kadın 

hakları, kadın hakları savunuculuğu konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik araştırmacılar 

tarafından oluşturulan 21 sorudan oluşan veri toplama formu kullanıldı. Daha sonra veriler doygunluğa ulaşıncaya 

kadar basit rastgele atama yoluyla seçilen 23 öğrenci ile derinlemesine görüşüldü. Verilerin analizinde tematik 

veri analiz yöntemi, sayı ve yüzde testleri kullandı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 

19.7+0.9 olarak belirlendi. Katılımcıların %55.4’ünün kadın hakları konusunda bilgi sahibi olmadığı, %57,6’sının 

bu konuda bilgilendirilmediği, %78.3’ünün bu konu ile ilişkin kitap okumadığı, %81.5’inin kadın haklarının 

savunulacağı eylemlere katılabileceği, kadınların %92.4’ünün kadınlarının haklarını kullanamadığını 

düşündükleri saptandı. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin kadın haklarını, kadın erkek eşitliği olarak gördükleri 

belirlendi. Katılımcıların çoğu kadınların özgürlük haklarının ihlal edildiğini, ebeler olarak kadınları 

bilgilendirerek onlara destek olacaklarını ve kadın haklarını savunacaklarını belirtmekteler. 

ANAHTAR KELİMELER: KADIN HAKLARI, KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞU, EBELİK 
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MIDWIFERY STUDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS ABOUT 

WOMEN’S RIGHTS ADVOCACY 

 
Büşra ŞEYHOĞLU1, Rukiye AKARSU2 

 
1Bozok University, 2Bozok University 

Introduction and Aim: Women’s rights are all of the socio-economic, political and legal rights that women have 

as equally as men. Midwifery profession, one of the most relevant professions that will protect and advocate 

women’s rights, plays key roles and assumes important responsibilities. Therefore, the study was undertaken to 

determine knowledge, attitudes and behaviours of midwifery students about women’s rights advocacy. Method: 

The study was done in complementary and qualitative mixed type. Official permissions from the institute and 

ethical board were obtained. All the students at midwifery school of health sciences faculty were included in the 

study and the study was completed with 92 students. A data collection form -designed by the researchers and 

including 21 questions- was used in order to explore socio-demographic characteristics and knowledge, attitudes 

and behaviours of students about women’s rights and women’s rights advocacy. Afterwards, in-depth interviews 

were made with 23 students selected with random sampling method until data reached saturation. For the analysis 

of the data; thematic data analysis method, numbers and percentages were employed. Findings: Average age of 

the participant students was 19.7+0.9 years. 55.4% of the participants were not knowledgeable of women’s rights, 

57.6% of them were not informed of this subject, 78.3% of them did not read any books on this subject, 81.5% of 

them told that they may join activities where women’s rights were advocated, 92.4% of them thought that women 

could not use their rights. Result And Recommendations: Students regarded women’s rights as equality of women 

and men. For many participants, women’s right to freedom was violated and they as midwives will inform and 

support women and will defend women’s right. 

KEYWORDS: WOMEN’S RİGHTS, WOMEN’S RİGHTS ADVOCACY, MİDWİFERY 
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S-129    GEBELERİN TETANOZA KARŞI BAĞIŞIKLANMA DURUMU VE BUNU 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ayşe ÜSTÜN1, Damla ARSLAN1, Yeşim YEŞİL2, Aysun EKŞİOĞLU1 

 
1Ege Üniversitesi, 2Mardin Artuklu Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Fetal sağlığın korunması kapsamında ülkemizde doğum öncesi dönemde uygulanan önemli sağlık 

hizmetlerinden birisi gebelerde tetanoz bağışıklama programıdır. Gebelerde tetanoz bağışıklamasını etkileyen 

birçok faktör olmakla birlikte ülkemizde her beş gebeden biri tetanoz aşısını yaptırmamaktadır. Bu çalışma ile 

gebelerin tetanoza karşı aşılanma durumları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Çalışma tanımlayıcı özellikte olup, Eylül-Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Gebe polikliniğine takip 

için gelen, araştırmaya katılmayıkabul eden ve ikinci tirmesterde olan 209 gebe ile yürütülmüştür. Araştırma 

verileri gebelerin tanımlayıcı özelliklerini ve tetanoza karşı aşılanma durumlara yönelik görüşlerini değerlendiren, 

28 sorudan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 209 gebe katılmış olup, yaş ortalamaları 29.35±5.37 (17-43)’dir. Gebelikte 

yapılan aşılar konusunda %75.1’inin bilgi aldığı, %85.1’nin gebelikte tetanoz aşısı yaptırdığı belirlenmiştir. 

Gebelerin % 95.2’sinin tetanoz aşısının ücretsiz olduğunu, %36.8’i ömür boyu bağışıklık için beş doz yapılması 

gerektiğini bildirmiştir. Sonuç ve Öneriler: Araştırmamızın sonuçları, gebelerin tetanoz bağışıklamasına yönelik 

davranışlarının belirlenmesi açısından yararlı olmuştur. Bu doğrultuda gebelikte bağışıklanma konusuna doğum 

öncesi danışmanlıklarda daha çok ağırlık verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PRENATAL BAKIM, TETANOZ, AŞILANMA 
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IMMUNİZATİON STATUS OF PREGNANT WOMEN AGAİNST TETANUS AND AND 

EVALUATİON OF AFFECTİNG FACTORS 

 
Ayşe ÜSTÜN1, Damla ARSLAN1, Yeşim YEŞİL2, Aysun EKŞİOĞLU1 

 
1Ege University Faculty Of Health Sciences, 2Mardin Artuklu University 

INTRODUCTION AND PURPOSE: One of the most important health care services applied in the prenatal period 

in our country in the scope of fetal health protection is tetanus immunization program in pregnant women.Despite 

there are many factors affecting tetanus immunization in pregnant women, one in every five pregnant women in 

Turkey does not have tetanus vaccination. The aim of this study was to determine the vaccination status of pregnant 

women against tetanus and the factors affecting them. METHOD: The study was carried out with 209 pregnant 

women in the second trimester who were admitted to the outpatient clinic of Ege University and accepted to 

participate in the study between September and November 2018. The research data were collected using a 28-

question-questionnaire, which evaluated the descriptive characteristics of pregnant women and their opinions on 

vaccination versus tetanus. Descriptive statistics were used to analyze the data. RESULTS: 209 pregnant women 

participated in the study and the mean age was 29.35 ± 5.37 (17-43). In the case of vaccinations during pregnancy, 

it was determined that 75.1% received information and 85.1% had tetanus vaccination during pregnancy. 95.2% 

of pregnant women reported that tetanus vaccine was free of charge and 36.8% of patients should be given five 

doses of life-time immunity. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: The results of our study were useful 

in determining the behaviors of pregnant women for tetanus immunization. In this respect, it is considered 

appropriate to concentrated attention on the subject of immunization in prenatal counseling. 

KEYWORDS: PRENATAL CARE, TETANUS, VACCİNATİON 
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S-130     GENÇLERİN ANNE SÜTÜ ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Didem KAYA1, Funda EVCİLİ2 

 
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 2Cumhuriyet Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Anne sütü, anne / bebek / toplum sağlığı için sayısız yararları olan en ideal ve eşsiz besin öğesidir. 

Gençler, “anne sütü / emzirme” konulu sağlık eğitimi programlarının kilit paydaşlarıdır. Bu çalışmanın amacı, 

gençlerin anne sütü algı düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı araştırma türünde olup İç 

Anadolu Bölge’sinde bulunan iki şehirde ve bu şehirlerdeki iki farklı üniversitede yürütülmüştür. Belirlenen 

üniversitelerden ilkinde müfredatları içerisinde “Anne Sütü ve Emzirme” ile ilişkili bir ders / içerik bulunan bir 

bölüm; diğer üniversitede müfredatları içerisinde “Anne Sütü ve Emzirme” ile ilişkili herhangi bir ders / içerik 

bulunmayan bir bölüm randomizasyonla belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, bu iki üniversitede öğrenim 

gören gönüllü 381 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Öğrenci Tanıtım Formu ve Anne Sütü İle İlgili Algı Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.95±1.60 olup %50.9’u “Anne Sütü ve 

Emzirme” ile ilişkili ders / eğitim almış, %49.1’i herhangi bir ders / eğitim almamıştır. Öğrencilerin ölçek toplam 

puanı ortalaması 61.8(min:30, max:150)’dir. Çalışmamızda müfredatları kapsamında anne sütü ve emzirme ile 

ilişkili ders / eğitim alan öğrencilerin anne sütü algı puanları yüksek bulunmuştur. Kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre, anne eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan öğrencilerin anne eğitim düzeyi ilkokul ve altında 

olanlara göre, gelir durumunu “yüksek düzey” olarak tanımlayan öğrencilerin gelir durumunu “düşük / orta düzey” 

olarak tanımlayanlara göre anne sütü algı puanları yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin yaşı ile ölçek 

toplam puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: 

Anne sütü ve emzirme ile ilişkili sağlık eğitimleri ve danışmanlık hizmeti yalnızca kadınlar için değil toplumun 

her kesiminden ve her yaştan bireyleri içine alacak şekilde genişletilmelidir. Geleceğin ebeveynleri olarak kabul 

edilen genç insanların konuya ilişkin farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması için tüm sağlık 

profesyonelleri özellikle ebeler ve hemşireler çaba göstermelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GENÇLİK, ANNE SÜTÜ, ALGI, EBELİK, HEMŞİRELİK 
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THE DETERMİNATİON OF BREAST MİLK PERCEPTİON OF YOUTH 

 
Didem KAYA1, Funda EVCİLİ2 

 

1Nuh Naci Yazgan University, 2Cumhuriyet University 

Introduction and Aim: Breast milk is the ideal and unique nutrient with numerous benefits for 

mother/infant/community health. Young people are key stakeholders in health education programs related to breast 

milk / breastfeeding. The aim of this study is to determine the levels of breast milk perception of young people. 

Methods: This descriptive study was carried out at the two city (two university) of Central Anatolia Region. In the 

first one of the universities, a department with a courses on ”Breast Milk / Breastfeeding" was determined 

randomly. At the other university, a department having no courses related to “Breast Milk / Breastfeeding” was 

determined randomly. 381 students were included in the sample. The data were collected by Personal Information 

Form ve Breast Milk Perceptions Scale for Adults. Results: The mean age of the students was 20.95±1.60. 50.9% 

of the participants had courses/training related Breast Milk/Breastfeeding, 49.1% did not receive any 

courses/training. The mean total score of the students was 61.82. In our study, breast milk perception scores of 

students who took courses/training related to breast milk and breastfeeding were found to be high. According to 

the male students of the female students, the level of mother's milk perception of the students whose parents have 

lower secondary education level than the ones who defined the income level as olan low/intermediate level okul 

according to the parents' level of primary and secondary education. There was no statistically significant 

relationship between the age of the students and the total score of the scale. Conclusion and Recommendations: 

Health education/counseling related to breast milk and breastfeeding should be extended to include individuals of 

all ages not only for women. All health professionals, especially midwives and nurses, should make efforts to 

increase the awareness and knowledge of young people who are accepted as parents of the future. 

KEYWORDS: YOUTH, BREAST MİLK, PERCEPTİON, MİDWİFERY, NURSİNG 
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S-131     GEBELİK ALGISININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE FETAL SAĞLIK KONTROL 

ODAĞI İLE İLİŞKİSİ 

 
Çiğdem ERDEMOĞLU1, Çiğdem KARAKAYALI1, Yeşim AKSOY DERYA1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırma gebelik algısının psikolojik iyi oluş ve fetal sağlık kontrol odağı ile ilişkisini değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örneklem büyüklüğünü Kasım 2018- Şubat 

2019 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin gebe polikliniklerine başvuran 461 gebe oluşturmaktadır. Veriler 

"Gebe Tanıtım Formu", "Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği (GKAÖ)", "Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Kısa 

Formu (PİOÖ)" ve "Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (AKBSDO) Ölçeği" ile elde edilmiştir. 

İstatistiksel değerlendirmede; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaş ortalaması 28.57±5.79 olan gebelerin % 39.3’ ünün ortaöğretim mezunu, %81.8’ inin çalışmadığı 

belirlendi. Gebelik haftası ortalaması 32.51±6.99 olan gebelerin %64.9’ unun multigravida olduğu ve %47.3’ ünün 

erkek bebek beklediği bulunmuştur. GKAÖ "gebeliğe ait annelik algısı" alt boyutu ile PİOÖ arasında pozitif yönde 

zayıf ilişki olduğu (r = .317, p <0.01) ve GKAÖ "gebeliğe ait beden algısı" alt boyutu ile PİOÖ arasında negatif 

yönde çok zayıf ilişki olduğu (r = .-.125, p = .007) belirlendi. Ayrıca GKAÖ gebeliğe ait annelik algısı alt boyutu 

ile AKBSDO ölçeği "içsel sağlık denetim odağı" ve "güçlü diğerlerine bağlı denetim odağı" alt boyutları arasında 

pozitif yönde zayıf korelasyon olduğu (r = .233, p <0.01; r = 192, p <0.01) ve GKAÖ "gebeliğe ait beden algısı" 

alt boyutu ile AKFSDO ölçeği tüm alt boyutları arasında negatif yönde zayıf korelasyon olduğu belirlenmiştir (r 

= -.345, p <0.01; r = -349, p <0.01; r = -261, p <0.01). Sonuç: Gebelikte annelik algısı düzeyinin yüksek olması 

gebelerin psikolojik açıdan iyi olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca gebelikte olumsuz beden algısı gebeleri psikolojik 

olarak negatif yönde etkilemekte ve fetal sağlığı kontrol etme yeteneklerini azaltmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK ALGISI, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, FETAL SAĞLIK KONTROL 

ODAĞI 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN PERCEPTİON OF PREGNANCY WİTH 

PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG AND FETAL HEALTH LOCUS OF CONTROL 

 
Çiğdem ERDEMOĞLU1, Çiğdem KARAKAYALI1, Yeşim AKSOY DERYA1 

 
1Inonu University 

Objective: This study was conducted to determine the relationship between perception of pregnancy with 

psychological well-being and fetal health locus of control. Method: This descriptive study was carried out with 

461 pregnant women who applied to the outpatient clinics of a public hospital between November 2018-February 

2019. Data were obtained through Pregnant Presentation Form, Self-perception Scale for Pregnant Women (SPSP), 

Psychological Well-Being (PWB) Scale Short Form and Fetal Health Locus of Control (FHLC) Scale. In statistical 

evaluation; number, percentage, mean, standard deviation, pearson correlation analysis were used. Results: 39.3% 

of pregnants with a mean age of 28.57 ± 5.79 were high school graduates and 81.8% were unemployed. 64.9% of 

the pregnants with the mean gestational age of 32.51 ± 6.99 were multigravida and 47.3% of them were waiting 

for male baby. There was a weak positive relationship between SPSP perception of motherhood during pregnancy 

subscale and PWB scale (r = .317, p <0.01) and there was a very weak negative relationship between SPSP 

perception of body during pregnancy subscale and PWB scale (r = .-.125, p = .007). In addition there was a weak 

positive relationship between SPSP perception of motherhood during pregnancy subscale and FHLC internal locus 

of control and powerful others locus of control subscales (r = .233, p <0.01; r = 192, p <0.01) and there was a 

negative relationship between SPSP perception of body during pregnancy subscale and FHLC all subscales (r = -

.345, p <0.01; r = -349, p <0.01; r = -261, p <0.01). Conclusion: High level of maternity perception during 

pregnancy enables the psychological well-being of pregnant women. In addition, negative body perception during 

pregnancy affects pregnant women psychologically adversely and reduces the ability of them to control fetal 

health. 

KEYWORDS: PREGNANCY PERCEPTİON, PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG, FETAL HEALTH 

LOCUS OF CONTROL 
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S-132    ADÖLESAN DÖNEMDE EVLENEN KADINLARIN BEBEK SAĞLIĞINI 

KORUMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI 

 
Ayşegül DÖNMEZ1, Zekiye KARAÇAM2 

 
1Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH, 2Adnan Menderes Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Adölesan dönemde evlilikler sonucunda, bebek sağlığı ile ilgili istenmeyen gebelikler, anne - 

bebek ölümleri ve sakatlanmaları, anneliğe uyumsuzluk, riskli gebelik ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, gibi 

birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu araştırma, adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası bebek 

sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma karma yöntem 

(nicel ve nitel) ile Aralık 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında ebelikte doktora tez verileri ile eş zamanlı olarak 

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın – Doğum Klinikleri’nde yapılmıştır. Araştırma grubu 

amaçlı ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri ile belirlenmiş, nicel bölüme 222 ve nitel bölüme 25 kadın 

alınmıştır. Araştırma verileri anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 

Verilerin analizi tanımlayıcı, betimleyici ve içerik analiz yöntemleri ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

kadınların yaş ortalaması 26,92±0,3’dür. Çalışmadaki kadınların %45,5’inin ilkokul mezunu ve %79,3’ünün ev 

hanımı olduğu, %22,1’inin sağlık güvencesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Kadınların doğumdan sonra bebek 

sağlığını korumak için yaptıkları uygulamalar incelendiğinde, %88,2’sinin bebek beslenmesinde anne sütünü 

tercih ettiğini, %61,2’sinin genel hijyen kurallarına uyduğu ve %38,7’sinin tıbbi uygulamalar yaptığı saptanmıştır. 

Ayrıca kadınların %18,4’ünün ağız bakımını karbonatla silerek yaptıkları belirlenmiştir. Araştırmanın nitel 

bölümünde kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaları“hijyen ve bebeği koruma, bebek 

beslenmesi, tıbbi uygulama, bebek bakımında yapılan geleneksel uygulamalar” temaları altında toplanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, adölesan yaşta evlilik nedeniyle kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik 

önemli sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Ebeler, hizmet sunumlarında kadınların sosyo - demografik özelliklerini 

sorgulayarak, gebelikte, doğumda ve doğum sonrası dönemdekadın ve bebek sağlığının geliştirilmesine katkı 

sağlayabilirler. 

ANAHTAR KELİMELER: ADÖLESANLAR, EBELİK, EVLİLİK YAŞI, BEBEK BAKIMI, YENİDOĞAN, 

SAĞLIK 
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APPLICATIONS OF THE PROTECTION INFANT HEALTH OF WOMEN, WHO ARE 

MARRIED IN ADOLESCENT 

 
Ayşegül DÖNMEZ1, Zekiye KARAÇAM2 

 
1Health Mınıstry, 2Adnan Menderes University 

Introduction and Aim: As a result of marriage in adolescent period, there are many problems, which are unintended 

pregnancy about infant health, maternal-infant mortality and disablements, high-risk pregnancy and low birth 

weight infants.The aim of this study is to investigate the protection postpartum infant health of women, who are 

married in adolescent. Method: The research was carried out in mixed method (quantitive and qualitive), between 

December 2017and June 2018simultaneously with postgraduate thesis datas of midwifery at İzmir Tepecik 

Training and Research Hospital Obstetrics-Gynecology Clinics.Study group determined with intentional and 

maximum range sampling methods, there are 222women in quantitive section and 25women in qualitive section. 

Research data were obtained by using a questionnaire form and semi-structured interview form.Analysis of data 

were made with descriptive, constative and content analysis methods. Results: Age average of women, who are 

attending the research, is 26,92±0,3. In this research, 45.5% of the women have graduated at primary school, 79.3% 

of them is a housewife and 22.1% of them have not health guarantee.When the practices of women in order to 

protect the health of baby after birth were examined; 88.2% of babies prefer the breast milk, 61.2% of them have 

complied with general hygienic measures and 38.7% of them have medical applications. In addition, it was 

determined that 18.4% of women made their oral care with carbonate. In the qualitative part of the study, practices 

of women to protect baby health have came under themes, which are “hygiene and the protection of the infant, 

infant nutrition, medical practice and traditional practices in infant-care.” Conclusion and Suggestions: In this 

research, it was found that women had significant problems about the protection infant health of women, who are 

married in adolescent. Midwifes can contribute to development of the women and infant health during pregnancy, 

childbirth and postpartum queryingly socio-demographics features of women in their service delivery. 

KEYWORDS: ADOLESCENTS, MİDWİFERY, MARRİAGE AGE, İNFANT CARE, NEWBORN, HEALTH 
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S-133      EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ VE 

DUYGU DURUMLARININ GEBELİK ÖNCESİ DOĞUM KORKUSUNA ETKİSİ 

 
Zeliha SUNAY1, Sümeyye ALTIPARMAK1, Esra KARATAŞ OKYAY1, Ayşenur YILMAZ2, Tuba UÇAR1 

 
1İnönü Üniversitesi, 2Fırat Üniversitesi  

Amaç: Bu araştırma, ebelik öğrencilerinde stresle başa çıkma tarzlarının ve duygu durumlarının gebelik öncesi 

doğum korkusuna etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini, 

Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında İnönü üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Elazığ Fırat 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 447 

öğrenci oluşturdu. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak, Kişisel Bilgi Formu, Kadın Gebelik Öncesi 

Doğum Korkusu Ölçeği (KGÖ-DKÖ), Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile 

toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra pearson 

korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.60 ± 

1.99’dir. Öğrencilerin %45.4’ü İnönü Üniversitesi’nde %54.6’sı Fırat Üniversitesinde eğitim görmektedir. 

Öğrencilerin KGÖ-DKÖ toplam puan ortalamaları 36.21±11.34’dür. Gebelik öncesi doğum korkusu ile pozitif 

negatif duygu ölçeği alt boyutu olan pozitif duygu arasında negatif yönde (r=-.146; p<.001), negatif duygu alt 

boyutu ile pozitif yönde (r=.199; p<.001) anlamlı ilişki bulundu. Gebelik öncesi doğum korkusu ile Stresle Başa 

Çıkma Tarzları Ölçeğinin Kendine güvenli yaklaşım ve İyimser yaklaşım alt boyutları arasında negatif yönde (r=-

.203, p<.001; r=-.143, p<.001), Çaresiz yaklaşım ve Boyun eğici yaklaşım alt boyutları ile pozitif yönde (r=.266, 

p<.001; r=.168; p<.001) anlamlı ilişki bulundu. Regresyon analizi sonucunda öğrencilerin gebelik öncesi doğum 

korkusunun en önemli belirleyicilerinin kendine güvenli yaklaşım (β=-.130; p=.043) ve çaresiz yaklaşım (β=.192; 

p=.001) olduğu belirlendi. Sonuç: Gebelik öncesi doğum korkusu ile pozitif ve negatif duygu durumu arasında ve 

stresle başa çıkma tarzları (sosyal destek arama alt boyutu hariç) arasında ilişki olduğu saptandı. Ayrıca regresyon 

analizinde kendine güvenli davranışlar arttıkça ve çaresiz/boyun eğici davranışlar azaldıkça doğum korkusunun 

azalabileceği belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, EBELİK ÖĞRENCİLERİ, STRES 
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EFFECTS OF COPİNG STYLES AND EMOTİONS ON PREGNANCY FEAR PREGNANCY 

İN MİDWİFERY STUDENTS 

 
Zeliha SUNAY1, Sümeyye ALTIPARMAK1, Esra KARATAŞ OKYAY1, Ayşenur YILMAZ2, Tuba UÇAR1 

 
1Inonu University, 2Firat University  

Objective: The aim of this study was to determine the effect of coping styles and emotions on midwifery fear in 

midwifery students. Method: The sample of the descriptive study consisted of 447 students who were studying at 

Midwifery Department of Faculty of Health Sciences of Elazığ and Department of Midwifery Department of 

Faculty of Health Sciences in Elazığ between January-February 2019. Data were collected by using face-to-face 

interview method, Personal Information Form, Females Pregnancy Fear Scales Scale (QQ-QAI), Positive and 

Negative Affect Scale and Coping Inventory with Stress Scale. Descriptive statistics (number, percentage, mean, 

standard deviation) as well as pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis were used to 

analyze the data. Results: The mean age of the students was 20.60 ± 1.99. 45.4% of the students are in İnönü 

University and 54.6% are studying at Fırat University. The mean score of the students was 36.21 ± 11.34. The 

positive relationship between the fear of birth before pregnancy and positive negative emotion scale sub-dimension 

of positive emotion (r = -. 146; p <.001), negative emotion sub-dimension with positive (r = .199; p <.001) 

significant relationship found. Negative between the fear of birth before pregnancy and the coping styles of Stress 

Coping Styles with the Safe approach and optimistic approach (r = -. 203, p <.001; r = -. 143, p <.001), helpless 

approach and neck-bending There were significant correlations with the approach sub-dimensions (r = .266, p 

<.001; r = .168; p <.001). As a result of regression analysis, it was determined that the most important determinants 

of fear of birth before pregnancy were self-confident approach (β =-. 130; p = .043) and helpless approach (β = 

.192; p = .001). Conclusion: It was found that there was a relationship between the fear of birth before pregnancy 

and between 

KEYWORDS: FEAR OF BİRTH, MİDWİFERY STUDENTS, STRESS 
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S-134     DRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI, ATILGANLIK 

VE EMPATİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ 

 
Selma SABANCIOĞULLARI1, Taylan Can COŞKUN1 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve amaç: Yaşamda etkili kişilerarası ilişkiler kurma ve sürdürme, kişilerin kendilerine güvenleri, empati 

kurma ve atılganlık becerileri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin 

benlik saygısı, atılganlık ve empati becerilerini geliştirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Ön test-

son test kontrol gruplu deneysel tasarımda yapılan bu araştırma 40 çalışma, 39 kontrol olmak üzere toplam 79 kişi 

ile yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Benlik Saygısı Ölçeği, Atılganlık Envanteri ve Empatik Beceri Ölçeği 

ile toplanmıştır. Çalışma grubu ile 14 hafta kendini tanıma, iletişim, empati ve atılganlıkla ilgili drama çalışmaları 

yapılmıştır. Kontrol grubuna hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Ölçekler kişilere drama çalışmaları başlamadan 

önce ve drama çalışmaları bittikten 14 hafta sonra iki kez uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, 

yüzdelik, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunun benlik saygısı, atılganlık 

ve empatik beceri puan ortalamaları drama çalışmaları sonrası öncesine göre anlamlı düzeyde artmış (p<0.05), 

atılganlık puan ortalamaları da istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artış göstermiştir (p=0.096). Kontrol 

grubunun benlik saygısı, atılganlık ve empatik beceri puan ortalamaları drama çalışmaları öncesine göre 

sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). Drama çalışmaları öncesinde çalışma ve kontrol 

grubunun benlik saygısı ve empatik beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), 

drama çalışmaları sonrasında çalışma grubundaki kişilerin benlik saygısı puan ortalamaları kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Çalışma grubunun atılganlık puan ortalamaları hem drama 

çalışmaları öncesinde hem de drama çalışmaları sonrasında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Sonuç ve öneriler: Drama çalışmaları kişilerarası ilişkide önemli bir yeri olan kendine güven, atılganlık ve empati 

becerilerini geliştirmeye olumlu anlamda katkı sağlamıştır. İnsan ilişkilerini etkileyen bu özelliklerin üniversite 

eğitiminde geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, üniversite eğitiminde drama derslerinin olması ve iletişim ve 

kendini tanıma gibi derslerin drama çalışmaları ile yürütülmesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DRAMA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ÖZGÜVEN, ATILGANLIK, EMPATİ 
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THE EFFECT OF DRAMA ON THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM, 

ASSERTIVINESS AND EMPATIVE SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Selma SABANCIOĞULLARI1, Taylan Can COŞKUN2 

 
1Cumhuriyet University, 2Cumhuriyet University 

Introduction and aim:Establishing and maintaining effective interpersonal relationships in life is directly related 

to self-confidence, empathy and assertiveness. In this study, it is aimed to determine the effect of drama education 

on the development of self-esteem, assertiveness and empathy skills of university students. Method:Pre-test-

posttest control group experimental design research was conducted with a total of 79 people, including 40 study,39 

control group. The data were collected with Personal Information Form, Self-Esteem Scale, Assertiveness 

Inventory and Empathic Skill Scale. In the 14th week with the study group, were conducted drama studies with 

about self-knowledge, communication, empathy and assertiveness. The scales were administered twice before the 

start of the drama and after 14 weeks of the end of the drama. Mean, percentage, dependent and independent groups 

t test were used for data evaluation. Results:The mean scores of self-esteem, assertiveness and empathic skills of 

the study group were significantly increased after the drama studies than before(p<0.05). The mean scores of self-

esteem, assertiveness and empathy skills of the control group were not significantly different after the drama 

studies than before(p>0.05). While there was no significant difference between the self-esteem and empathic skill 

mean scores of study and control group in before drama studies(p>0.05), self-esteem scale mean scores of the 

study group were significantly higher than the control group after drama studies(p<0.05). The mean of 

assertiveness of the study group was significantly higher than the control group both before and after the drama 

studies. Conclusions and recommendations:Drama studies have contributed positively to the development of self-

confidence, assertiveness and empathy skills which have an important role in interpersonal relationship. It is 

important to develop these characteristics that affect human relations in university education. In this context,it is 

recommended that drama courses in university education and communication and self-recognition courses should 

be carried out with drama studies. 

KEYWORDS: DRAMA, UNİVERSİTY STUDENTS, SELF-ESTEEM, ASSERTİVENESS, EMPATHY 
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S-135     GEBELİKTE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DERSİNİ ALAN EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN 

DERSE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Eylem TOKER1, Kader PAKSOY1, Kübra ÇAĞRICI1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersi Ebelik Bölümü 3. sınıf 5. yarıyıl seçmeli dersidir. Araştırma 

ebelik üçüncü sınıf müfredatına yeni eklenen “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersini alan öğrencilerin bu derse 

ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 2018-2019 

eğitim-öğretim döneminde bu seçmeli dersi seçen ebelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin tamamı (15 öğrenci) 

ile yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından dersin içeriğine özgü hazırlanmış olan anket formu öğrenciler ile 

birebir yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel testleri 

kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.20±1,01 olup, tamamı bu dersin 

bireysel ağız-diş sağlığında farkındalık yarattığını, %93.3’ü normal diş ve diş yapısını ve ağız-diş bakımını, 

tamamı diş fırçalama tekniğini öğrendiğini belirtmiştir. Yine öğrencilerin tümü gebelik döneminde fizyolojik-

hormonal değişikliklerin ağız-diş sağlığına etkileri konusunda bilgilenme, muayene-eğitim yapma konusunda 

farkındalık oluşturma, bebeklik dönemi süt dişi çıkarma ve düşme zamanları ile çocukluk dönemi kalıcı diş 

çıkarma konularında da bilgi sahibi olduklarını dile getirmiştir. Mesleki olarak; öğrencilerin çoğunluğunda bu ders 

(%80) gebelik, bebeklik/çocukluk dönemi ağız diş sağlığı konusunun ebelik uygulamalarının bir parçası olduğu 

farkındalığını oluşturmuştur. Öğrenciler bu ders içeriğinde yer alan konuların %93.4’ünü ders içeriğini kısmen 

yeterli ya da yeterli bulduklarını belirtmiştir. Derse ilişkin olarak öğrencilerin %40’ı seçmeli olan bu dersin zorunlu 

da olabileceğini ve ikinci sınıfta da alınabileceği önerisinde bulunmuştur. İlaveten öğrencilerin %40’ı gebeliğe 

özgü konuları biraz genişletilmesini, %26.7’si de uygulama eklenmesini önermiştir. Bu dersin kendilerine en çok 

gebeliğe ilişkin fizyolojik ve hormonal değişlikler üzerine yeni bilgiler kattığını bildirmişlerdir. Sonuç ve Öneriler: 

Öğrencilerin tamamı dersin ebelik müfredatında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Bu dersin 

üniversitelerdeki ebelik müfredatlarında seçmeli ders olarak verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİKTE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI, EBELİK MÜFREDATI, DERS, EBE 
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OPINIONS AND SUGGESTIONS OF MIDWIFERY STUDENTS WHO HAS TAKEN THE 

ORAL AND DENTAL HEALTH IN PREGNANCY COURSE 

 
Eylem TOKER1, Kader PAKSOY1, Kübra ÇAĞRICI1 

 

1Kahramanmaras Sutcu Imam University 

Aim:Oral and Dental Health in Pregnancy is an elective course,which is taken at the 5th semester in the 3rd year 

at Midwifery Curriculum.The aim of this study is to evaluate the opinions of students who have recently taken the 

course of Oral and Dental Health in Pregnancy about this course. Material and Method:This descriptive study was 

conducted in all of the third grade students who chose this elective course(15 students) in 2018-2019 academic 

year.The data were collected by using a questionnaire prepared by researchers specifically for the content of the 

course,and filled by a face-to-face interview method with the students.Descriptive statistical tests were used to 

analyze the data. Findings:The average age of the students was 21.20±1.01 and all of the students stated that this 

course created awareness in individual oral-dental health,93.3% of them stated that they learned normal tooth and 

tooth structure and oral-dental care and all toothbrushing technique.Again, all of the students stated that they had 

information about the effects of physiological-hormonal changes on oral health during pregnancy,raising 

awareness about examination-training,infancy period,infant period,tooth removal and childhood permanent tooth 

extraction.Professionally;In the majority of the students,this course(80%) has formed the awareness that the topic 

of pregnancy/infancy is part of the midwifery practices.The students stated that 93.4% of the subjects included in 

the course content were found to be partially sufficient or sufficient.As for the course,40% of the students 

suggested that this elective course could be compulsory or it could be taken in the second year.In addition,40% of 

the students suggested that some issues related to pregnancy should be expanded slightly and 26.7% of them should 

be added to the practice. Counclusions and suggestions:All of the students agreed that the course should be 

included in the midwifery curriculum.This course may suggested to give as an elective course in midwifery 

curriculum at universities. 

KEYWORDS: ORAL-DENTAL HEALTH İN PREGNANCY, MİDWİFERY CURRİCULUM, COURSE, 

MİDWİFE 
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S-136      DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN KADINLARIN DOĞUM 

ŞEKLİ, DOĞUM MEMNUNİYETLERİ VE ANNE-BEBEK BAĞLANMASININ 

İNCELENMESİ 

 
Gizem PAMUKÇU1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1, Gülay FİDAN2 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2Tokat Devlet Hastanesi 

Amaç: Bu araştırma doğum öncesi eğitim alan ve almayan kadınların doğum şekli, doğum memnuniyetleri ve 

anne-bebek bağlanmasının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini bir 

devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde sezaryen ve normal doğum yapan (01.12.2018/01.02.2019 tarihleri 

arasında) kadınlar oluşturmuştur. Örneklem seçilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar (n=227) 

araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı kurumlardan ve TOGÜ Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan izin alınmıştır. Veriler kadınların bazı tanıtıcı özelliklerini ve doğum şekillerine ilişkin soruları içeren 

soru formu, “Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Normal Doğum ve Sezaryen Doğum) ve 

“Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında frekans 

dağılımları ve ki-kare testleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Kadınların %58.1’inin son doğum şeklinin normal 

doğum olduğu, %50.7’sinin doğumunu ebenin yaptırdığı, %44.9’unun doğum öncesi eğitim sınıflarına katıldığı, 

eğitim alanların tamamının ebeden eğitim aldığı, %30.0’ının ilk emzirmenin doğumdan sonraki ilk 4 saat içinde 

başlatıldığı, %53.3’ünün doğumdan hemen sonra bebeğiyle tentene temasının sağlanmadığı bulunmuştur. Normal 

doğum yapan kadınların “Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Normal Doğum)”nden aldıkları 

puan ortalaması 140.13±15.59’dur (<150.5 memnuniyet düzeyi düşük). Sezaryen doğum yapan kadınların 

“Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Sezaryen Doğum)”nden aldıkları puan ortalaması 

137.34±15.75’dir (<146.5 memnuniyet düzeyi düşük). Kadınların ABBÖ’den aldıkları puan ortalaması 1.26±1.95, 

yani yüksektir (min=0, max=24). Kadınların, doğum öncesi eğitim alması ile doğum şekli (X2: 28,94, p=0,00), 

“Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Normal Doğum)”nden aldıkları puan ortalaması (X2: 

133,14, p=0,00), “Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Sezaryen Doğum)”nden aldıkları puan 

ortalaması (X2: 205,73, p=0,00) ve ABBÖ’den aldıkları puan ortalaması (X2: 93,10, p=0,00) karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Doğum öncesi eğitim alan kadınların doğum 

şeklinin normal doğum olduğu, doğum memnuniyetlerinin düşük olduğu ve anne-bebek bağlanmasının yüksek 

olduğu bulunmuştur. Doğum öncesi eğitim sınıflarının yaygınlaştırılmasıyla beraber doğum memnuniyetini 

etkileyen faktörlerin daha derin incelenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM ŞEKLİ, DOĞUM MEMNUNİYETİ, BAĞLANMA, DOĞUM ÖNCESİ 

EĞİTİM, EBELİK. 
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EXAMİNATION OF THE TYPE OF DELİVERY, BİRTH SATİSFACTİON AND 

MATERNAL-İNFANT BONDİNG OF WOMEN WHO DİD AND DİD NOT RECEİVE BİRTH 

PREPARATİON TRAİNİNG. 

 
Gizem PAMUKÇU1, Ayşe METE1, Özgür ALPARSLAN1, Gülay FİDAN2 

 
1 Tokat Gaziosmanpasa University , 2Tokat State Hospital 

Aim: The aim of this study was to investigate the type of delivery,birth satisfaction and the maternal-infant 

attachment of women who received and not-received the prenatal training.Method:The universe of this cross-

sectional study consisted of women who had cesarean section and normal birth(between 01.12.2018-01.02.2019) 

in a state hospital and a university hospital.The women who accepted to participate(n=227) were included in the 

study.Permission was obtained from the institutions where the research was conducted and from the TOGU 

Clinical Research Ethics Committee.The data were collected by using the questionnaires,which include questions 

about the demographical features and the type of birth of women,Maternal Satisfaction Assessment Scale(for 

Normal and Cesarean Birth) and Mother-Infant Bonding Scale (MIBS).Data were analyzed using frequency 

distributions and chi-square tests. Results:It was found that 58.1% of the women had normal births,50.7% gave 

birth by the help of a midwife,44.9% had attended prenatal education classes,those who received prenatal 

education got it from a midwife,30.0% started first breastfeeding within first 4 hours after birth and 53.3% were 

not provided skin-to-skin contact with their babies after birth.The mean scale score of the women who had normal 

birth was 140.13±15.59(<150.5 satisfaction level was low).The mean scale score of the women who had cesarean 

birth was 137.34±15.75(<146.5 satisfaction level was low).The mean score that women received from MIBS was 

1.26±1.95(min-max=0-24).The comparisons between prenatal training and the type of delivery 

(x2:28.94,p=0.00),the mean score for scale for Normal Birth(x2:133.14,p=0.00), the mean score for scale for 

Cesarean Section(x2:205.73,p=0.00),and the average score for MIBS(x2:93.10,p=0.00) a statistically significant 

difference was found.Conclusions and Recommendations:It was found that the type of delivery of the women who 

received prenatal education was normal,their birth satisfaction was low and the mother-infant bonding was high 

with becoming widespread of the prenatal education classes,it is recommended that the factors affecting birth 

satisfaction should be examined in more detailed. 

KEYWORDS: TYPE OF DELİVERY, BİRTH SATİSFACTİON, ATTACHMENT, PRENATAL TRAİNİNG, 

MİDWİFERY. 
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S-137      EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE EBELİK 

EĞİTİMİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 
Emine Ela KÜÇÜK1, Sena YÖN2, Sevgi SARAÇ3, Tülay ŞİMŞEK3 

 
1Giresun Üniversitesi, 2Giresun Üniversitesi, 3Giresun Üniversitesi 

Giriş: Liderlik; bireyleri elinden gelenin en iyisini yapmaya yönlendirme, vizyon geliştirme, iletişim kurma, 

insanları motive ederek katılımlarını sağlama sürecidir. Lider Ebeler; ebelerin mesleki gelişimleri ile kadınlar ve 

ailelerin sağlık gereksinimlerini karşılamaya odaklanır. Bu çalışmada Ebelik öğrencilerinin liderlikle ilgili 

özellikleri ve Ebelik eğitiminin liderlik özelliklerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 

10.12.2018- 07.01.2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulanmıştır. Araştırmaya Ebelik 

bölümünde öğrenim gören 215 öğrenci (1.,2.,3.,4. sınıf) katılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki çalışmada 

veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80’i çekirdek ailede yaşamakta, %66’sı öğrenci yurdunda 

kalmaktadır. %49.3’ünün annesi, %34.4’ünün babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %79.5’i bir Ebe olarak 

kendisini lider olarak gördüğünü ve % 85.1’i Ebelik eğitiminin liderlik üzerine etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %98.1’i hoşgörülü olduğunu, %96.7’si insanlara saygılı olduğunu, %95.8’i 

yenilikçi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % 64.7’si (N=139) Ebelerin liderlik rolünü uygulayamadığını 

belirtmişleridir. 4. Sınıfların % 74.5’i Ebelerin liderlik rollerini uygulayamadığını belirtmişlerdir ve 3. sınflar ile 

karşılaştırıldığında anlamlı farklılık belirlenmiştir (P<0.05). Ebelikte liderliğin önündeki engeller olarak %18.1’i 

toplumun bakış açısı, %12’si kurumsal engellerin olması, %17.7’si diğer meslek gruplarının olumsuz etkisi 

belirtilmiştir. Öğrencilerin %21.4’ü derslerde, kongre ve konferanslarda liderlik eğitimi olması gerektiğini 

belirtmişleridir. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin büyük çoğunluğu kendisinin liderlik yönünün yüksek olduğunu 

ancak %64.7’si Ebelerin liderlik rolünü uygulayamadığını belirtmiştir. Ebeliğin güçlenmesi için meslek üyeleri 

liderlik potansiyellerini fark edip kabul etmelidirler. Ebelik lisans eğitiminde ve mezuniyet sonrası eğitimlerde, 

liderlik özelliklerinin kazandırılması ve bu özelliklerin sürekliliğinin sağlanması katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, LİDERLİK, EĞİTİM 
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LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF MIDWIFERY STUDENTS AND THE EFFECT OF 

MIDWIFERY EDUCATION ON LEADERSHIP CHARACTERISTICS 

 
Emine Ela KÜÇÜK1, Sena YÖN2, Sevgi SARAÇ3, Tülay ŞİMŞEK3 

 
1Giresun University, 2Giresun University, 3Giresun University 

Introduction: Leadership is the process of orienting individuals to do their best, develop vision, communicate, and 

ensuring their participation by motivating people. Leader midwifes focus both on their professional development 

and meeting health requirements of women and families. This study aims to determine midwifery students’ 

leadership characteristics and effects of midwifery education on leadership characteristics. Method: Study is 

conducted between 10-December-2018 and 7-January-2019 in Faculty of Health Sciences. 215 students 

(1st,2nd,3rd,4th grades) from the Midwifery Department have participated. Data is collected with questionnaires 

in the descriptive-cross-sectional study. Data is evaluated using counts, percentages, and Chi-square test. Findings: 

80% of the participating students live in nuclear families, 66% stay at dormitories. Mothers of 49.3% and fathers 

of 34.4% are primary school graduates. As midwifes, 79.5% consider themselves as leaders and 85.1% state that 

midwifery education has effects on leadership. 98.1% of participants state that they are tolerant, 96.7% state that 

they are respectful and 95.8% state that they are innovative. 64.7% (N=139) indicate that midwifes cannot apply 

the leadership role. 74.5% of the 4th grade students indicate that midwifes cannot apply the leadership role and 

significant difference is found compared to 3rd grade students (P<0.05). 18.1% consider society’s perspective, 

12% consider institutional barriers, and 17.7% consider negative effects of other professional groups as barriers 

against midwifery leadership. 21.4% of students indicate that leadership education should be included in courses, 

conferences, and seminars. Conclusion: Large majority of midwifery students state that they have leadership 

characteristics but, 64.7% of them indicate that midwifes cannot apply leadership role. To empower midwifery, 

members of the profession should recognize and accept their leadership potential. It will be contributive to ensure 

gaining leadership characteristics and their sustainability in undergraduate and post-graduate education. 

KEYWORDS: MIDWIFERY, LEADERSHIP, EDUCATION 
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S-138    DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE LOHUSALARIN DOĞUM SONU KONFOR VE 

DOĞUMDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Emine KURT CAN1, Serap EJDER APAY2 

 
1Harran Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırmanın amacı doğum şekline göre lohusaların doğum sonu konfor ve doğumdan memnuniyet 

düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, Türkiye’de Van il merkezinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 

Van il merkezinde bulunan Van Bölge Kadın Doğum Hastanesi’nde ilgili kliniklerde sezaryen veya vajinal doğum 

yapan lohusalar oluşturmaktadır. Araştırmaya 208 vajinal doğum yapan ve 209 sezaryen olan lohusa alınmıştır. 

Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Doğum Sonu Konfor Ölçeği”, “Normal Doğumda Anne Memnuniyetini 

Değerlendirme Ölçeği”, “Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak 

toplanmıştır. Veriler (SPSS) 18 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; grupların 

tanımlayıcı özelliklerini incelemek için yüzdelik, grupların karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmada vajinal doğum yapanların Doğum Sonu Konfor Ölçeği toplam puan ortalamasının 

3.58±0.35 olduğu, sezaryen olanların Doğum Sonu Konfor Ölçeği toplam puan ortalamasının 3.37±0.35 olduğu 

saptandı. Vajinal doğum yapanların sezaryen olanlara göre Doğum Sonu Konfor Ölçeği toplam puan ortalaması 

yüksek bulundu. Vajinal doğum yapanların %79.4’ünün, sezaryen olanların %73.6’sının memnuniyetlerinin düşük 

olduğu saptandı. Sonuç: Vajinal doğum yapanların doğum sonu konforu sezaryen olanlara göre yüksek olduğu, 

iki grupta da memnuniyet düzeyleri düşük bulunmuştur. 
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DETERMİNATİON OF POSTNATAL COMFORT AND SATİSFACTİON LEVELS OF 

PUERPERANTS ACCORDİNG TO THE TYPES OF BİRTH 

 
Emine KURT CAN1, Serap EJDER APAY2 

 

1Harran University, 2Atatürk University 

Aim: The purpose of this study is to determine the puerperants' levels of postpartum comfort and satisfaction with 

the birth, according to the type of birth. Methods: The research was carried out in the Gynecology Clinic of Van 

Regional Training and Research Hospital, located in Van province in Turkey, between July and December, 2016. 

The universe of the study is formed by the puerperants that had a cesarean section or normal delivery at the relevant 

clinics of Van Regional Gynecology Hospital, which is located in Van province centre. The survey included the 

puerperants, 208 of whom had normal delivery and 209 had cesarean section. Data were collected using “Survey 

Form”, “Postnatal Comfort Scale”, “Maternal Satisfaction Rating Scale at Normal Birth” and “Maternal 

Satisfaction Rating Scale at Cesarean Birth”. The data were evaluated in the (SPSS) 18 program pack. In the 

evaluation of the data, the percentage was used to examine the descriptive characteristics of the groups, and the 

chi-square test was used to compare the groups. Results: In the study, it was determined that the mean total score 

of postnatal comfort scale Postnatal Comfort Scale of vaginal delivery puerperal women was 3.58±0.35 and mean 

Postnatal Comfort Scale total score of the cesarean puerperal women was 3.37±0.35. The mean Postnatal Comfort 

Scale total score of puerperants who had normal delivery was found to be higher than those of cesarean section. 

79.4% of vaginal delivery puerperants, 73.6% of cesarean delivery puerperants were found to be less satisfied. 

Conclusion: It was determined that the postnatal comfort of normal delivery patients was higher than that of 

cesarean section patients and satisfaction levels were lower in both groups. 

KEYWORDS: TYPE OF BİRTH; POSTNATAL COMFORT; POSTNATAL SATİSFACTİON 
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S-139     ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GEBELİK 

ÖNCESİ DOĞUM KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Gamze ARICAK1, Esma DEMİRCİ1, Melike AKSU1, Kübra Nur KADIOĞLU1, Sultan YUMLU1, 

Fatmanur KARABULUT1, Serap ŞİMŞEK1, Birgül EKİCİ1, Sümeyra ARPACI DURAN1, Sevdagül 

ATEŞ, Çimen AY, Çiçek SÖNMEZ, Ayşe TORUN, Ayşe KIYICI1 

 
1İnönü Üniversitesi  

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ve gebelik öncesi doğum korkuları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: İlişkisel tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini İnönü 

Üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 300 öğrenci oluşturdu. 

Çalışmanın verileri Kasım 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında "Kişisel Bilgi Formu", “Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri Ölçeği (BFKÖÖ)” ve “Kadınlarda Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği (KGÖDK)" kullanılarak 

toplandı. Verilerin değerlendirmesinde SPSS (25.0) istatistik paket programında tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra, pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş 

ortalaması 18,98±1,09’dur. Öğrencilerin %81,7’si çekirdek aile yapısına sahip, %85,3’ünün ekonomik durumu 

orta düzeydedir. Öğrencilerin %70,7’si doğumun korkutucu bir olay olduğunu düşünmekte, %83,7’si ileride 

normal doğum yapmak istemekte ve %42,0’si doğum eylemi konusunda kısmen yeterli bilgiye sahip olduğunu 

belirtmektedir. Öğrencilerin BFKÖÖ’nün “dışadönüklük”, “sorumluluk”, “açıklık”, “geçimlilik” ve “duygusal 

dengesizlik” alt ölçeklerinden aldıkları toplam puan ortalamaları sırasıyla; 26.48±6.00, 30.33±6.64, 35.75±6.97, 

34.81±5.78 ve 21.90±5.36’dur. Öğrencilerin GÖDKÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 41.01±12.24’dır. 

Öğrencilerin kişilik özelliklerinden sorumluluk ve duygusal dengesizlik alt boyutları ile gebelik öncesi doğum 

korkusu arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (sırasıyla r= ; r=; p<0,05). Sonuç: 

Bu çalışmaya göre sorumluluk ve duygusal dengesizlik düzeyleri yüksek olan öğrencilerin doğum korkularının 

düşük olduğu bulundu. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS 

AND THEIR CHILDBIRTH FEAR PRIOR TO PREGNANCY 

 
Gamze ARICAK1, Esma DEMİRCİ2, Melike AKSU1, Kübra Nur KADIOĞLU1, Sultan YUMLU1, 

Fatmanur KARABULUT1, Serap ŞİMŞEK1, Birgül EKİCİ1, Sümeyra ARPACI DURAN1, Sevdagül 

ATEŞ, Çimen AY, Çiçek SÖNMEZ, Ayşe TORUN, Ayşe KIYICI1 

 
1 Inonu University, 2 Inonu University  

Objective: This study aimed to investigate in order to determine the relationship between personality traits of 

university students and their childbirth fear prior to pregnancy. Method: The sample of the relational descriptive 

study consisted of 300 students who studied at Inönü University and accepted to participate in the study voluntarily. 

The data of the study were collected between November 2018 and February 2019 by using "Personal Information 

Form", "Personality Traits of Five Personality Scale" and " Women Childbirth Fear – Prior to Pregnancy Scale 

(WCF-PPS)". In evaluating of the data; descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation, min-

max) as well as pearson's correlation analysis in the SPSS (25.0) statistical package program were used. Results: 

The average age of the students is 18,98±1,098. %81.7 of the students have a nuclear family structure, %85.3 have 

economic status is moderate. %70.7 of the students thought that the birth was a frightening event, %83.7 of them 

wanted to have normal birth in the future and %42.0 of them stated that they had partially sufficient knowledge 

about the labor. The average of total points of the students in the subscales of BFKÖÖ "outwardness", 

"responsibility", "openness", "livelihood" and "emotional imbalance" respectively are as follows; 26.48±6.00, 

30.33±6.64, 35.75±6.97, 34.81±5.78 ve 21.90±5.36. The average of total points of the students from the WCF-

PPS was 41,01±12,246. A statistically significant weak correlation was found between the personality trait of the 

students' emotional imbalance sub-scale and the fear of childbirth. Conclusions: According to this study, the 

students with high levels of responsibility and emotional instability were found to have low fears of childbirth. 

KEYWORDS: UNİVERSİTY STUDENTS, PERSONALİTY TRAİTS, CHİLDBİRTH FEAR 
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S-140    GEBELERİN CİNSELLİĞE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE CİNSEL 

FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Funda EVCİLİ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Büşra DEĞERLİ3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Gebelik sırasında fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle kadının cinsel isteği, tepkileri, 

davranışları ve düşünceleri etkilenmektedir. Eşlerin döneme özgü farklılaşan cinsellik algısı ve beklentileri, cinsel 

disfonksiyonun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, gebelerin gebelikte cinselliğe 

ilişkin düşüncelerini ve cinsel fonksiyonlarını değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı araştırma türünde olan 

çalışmada örneklemi Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin polikliniğine kontrol amaçlı 

başvuran, gönüllü 414 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kadın Cinsel 

Fonksiyon İndeksi (KCFİ)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, bağımsız grup t testi ve 

pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin %60.9’u cinsel ilişki sıklığında gebelik öncesine göre 

bir değişiklik olmadığını, %21.3’ü cinsel ilişkinin eşi tarafından başlatıldığını, %31.9’u cinsel ilişkinin gebelik 

üzerine herhangi bir etkisinin olmayacağını; %26.3’ü ise cinsel ilişkinin enfeksiyon riskini artıracağını 

düşündüğünü ifade etmiştir. Gebelerin %36.5’i gebelikte cinselliğe ilişkin eğitim almamıştır. Ölçekten elde edilen 

toplam puana göre gebelerin %28.7’sinin cinsel işlev bozukluğu yaşadıkları (KCFİ≤30) bulunmuştur. Cinsel 

ilişkiyi eşi başlatan, cinsel ilişkinin gebeliği etkilediğini düşünen ve gebelikte cinselliğe ilişkin eğitim almayan 

gebelerin KCFİ toplam ve alt boyut puan ortalamaları düşüktür (p<0.05). Gebelerin yaşı ile KCFİ toplam puanı 

arasında istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Çalışmada, 

gebelerin bir kısmında özellikle yaşları artan ve cinsel ilişkinin gebeliği etkilediğini düşünenlerde cinsel işlev 

bozukluğu görülme riski artmıştır. Ebeler, gebelerin cinsel sağlığını değerlendirmeli ve “gebelikte cinsellik” 

konulu sağlık eğitimi programlarını hayata geçirmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, CİNSELLİK, CİNSEL FONKSİYON, EBELİK 
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EVALUATION OF VIEWS ON SEXUALITY AND SEXUAL FUNCTIONS OF PREGNANT 

WOMEN 

 
Funda EVCİLİ1, Gülbahtiyar DEMİREL2, Büşra DEĞERLİ3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University, 3Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Women's sexual desire, reactions, behaviors and views are affected by physical, 

psychological and social factors during pregnancy. Differentiated sexuality perception and expectations of spouses 

may cause sexual dysfunction. The aim of this study was to evaluate the views on sexuality and sexual functions 

of pregnant women. Methods: This descriptive study consisted of 414 pregnant women volunteers who applied to 

a state hospital’s outpatient clinic between January and February 2019. Data were collected using “Personal 

Information Form” and “Female Sexual Function Index (FSFI)”. Number, percentage, independent group t test 

and pearson correlation test were used to evaluate the data. Results: 60.9% of the pregnant women stated that there 

was no change in the frequency of sexual intercourse compared to the pre-pregnancy period, 21.3% stated that 

sexual intercourse was started by their spouse, 31.9% stated that sexual intercourse would not have any effect on 

pregnancy and 26.3% stated that the sexual intercourse would increase the risk of infection. 36.5% of the pregnant 

women didn’t get training on sexuality during pregnancy. According to the total score obtained from the scale, 

28.7% of pregnant women experienced sexual dysfunction (FSFI≤30). FSFI total and sub-dimension mean scores 

of pregnant women who stated sexual intercourse was started by their spouse, sexual intercourse affected 

pregnancy and who did not get sexuality training during pregnancy were low (p<0.05). A statistically significant 

negative correlation was found between the age of pregnant women and the total score of FSFI (p<0.05). 

Conclusion and Recommendations: The risk of sexual dysfunction increased in some pregnant women, especially 

in those whose age increased and who thought that sexual intercourse affected pregnancy. Midwives should assess 

the sexual health of pregnant women and implement health training programs on “sexuality during pregnancy”. 

KEYWORDS: PREGNANCY, SEXUALITY, SEXUAL FUNCTION, MIDWIFERY 
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S-141     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Özge ARSLAN1 

 
1Giresun Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarını belirlemektir. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 73 birinci, 59 ikinci, 55 üçüncü ve 48 

dördüncü sınıf olmak üzere 235 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu ve Cinsel Eğitime 

Yönelik Tutum Ölçeği (CEYTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann 

Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 

20,65±2,04 olup %80,1’i çekirdek aile yapısına sahip, %88,4’ü sosyoekonomik durumunu orta düzeyde 

tanımlamakta ve %75,7’si gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu bildirmektedir. Öğrencilerin 

%47,9’unun annesi ve %35,5’inin babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %20,6’sı ailesinde cinsel eğitim 

aldığını; %35,5’i üniversiteden önce cinsel eğitim aldığını, %40,9’u üniversitede cinsel eğitim aldığını; bütün 

öğrencilerin %82,7’si cinsel eğitim hakkında daha fazla bilgi almak istediğini bildirmiştir. Öğrencilerin CEYTÖ 

puan ortalamalarının “cinsel eğitimin yararlarına ilişkin görüşler” boyutunda 43,45±5,18 ve “cinsel sağlığa ilişkin 

görüşler” boyutunda 18,81±2,60 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin CEYTÖ puanlarını cinsellikle ilgili daha fazla 

bilgi almak istemeleri, klinikte hastanın cinsel yaşamını değerlendirme durumları, hastanın cinsel yaşamını 

değerlendirmenin gerekliliğine inanmaları, hastanın cinsel yaşamını değerlendirirken kendilerini yeterli 

hissetmeleri etkilemiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik 

tutumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu çalışma, mesleki eğitimin ve öğrencinin yeterlik düzeyinin cinsel 

eğitime yönelik tutum düzeyleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK ÖĞRENCİSİ, CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, MESLEKİ 

EĞİTİM. 
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ATTITUDES TOWARDS SEX EDUCATION OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Emel BAHADIR YILMAZ1, Özge ARSLAN1 

 
1Giresun University 

Introduction and Purpose: The aim of this study was to determine the attitudes towards sex education of midwifery 

students. Method: The sample of the study consisted of 235 midwifery students, of whom 73 were 1st year students, 

59 were 2nd year, 55 were 3rd year and 48 were 4th year students, who agreed to participate in the study. Data 

were collected by using Demographic Information Form and Inventory of the Attitude toward Sexual Education 

(IATSE). Descriptive statistics, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used in the analysis of data. 

Results: The mean age of the students participating in the study was 20,65±2,04 years, and 80,1% of them had a 

nuclear family structure, 88,4% of them defined their socioeconomic status at a moderate level and 75.7% of them 

reported that their income level was in balance with their expenditure level. 47,9% of the students' mothers and 

35,5% of their fathers were graduated from primary school. 20,6% of the students reported that they had received 

information about sex education from their families; 35,5% had received before university education; 40,9% had 

received from university, and 82,7% of all students reported that they wanted to learn more about sex education. 

It was determined that the mean IATSE score of the students was 43,45±5,18 in views on the benefits of sexual 

education dimension and 18,81±2,60 in views on the sexual health dimension. The IATSE scores of the students 

were influenced by wanting to learn more about sex education, the evaluation of the patient's sexual life in the 

clinic, believing in the necessity of evaluating the sexual life of the patient and feeling of self-sufficiency on 

evaluating the patient's sexual life (p<0.05). Conclusion and Recommendations: As a result, it can be said that 

midwifery students' attitudes towards sexual education are at a good level. This study showed that the level of 

professional education and competence level of students has a significant effect on attitudes towards sexual 

education. 

KEYWORDS: MİDWİFERY STUDENT, ATTİTUDES TOWARDS SEXUAL EDUCATİON, 

VOCATİONAL EDUCATİON. 
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S-142       ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GEBELİK ÖNCESİ DOĞUM KORKUSU İLE 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Tuğba Enise BENLİ1, Çiğdem KARAKAYALI1 

 
1İnönü Üniversitesi 

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin gebelik öncesi doğum korkuları ve psikolojik dayanıklılığı 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini İnönü Üniversitesinde 

okuyan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 1004 kız öğrenci oluşturdu. Çalışmanın verileri 

“Kişisel Bilgi Formu”, “Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” (YPDÖ)” ve “Kadınlarda Gebelik Öncesi 

Doğum Korkusu Ölçeği (KGÖ-DKÖ)" kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra bağımsız gruplarda t testi, pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal 

regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.51±1.95’dir. Öğrencilerin %78.9’u çekirdek 

aile yapısına sahip, %77.9’unun ekonomik durumu ortadır. Öğrencilerin %66.2’si doğumun korkutucu bir olay 

olduğunu düşünmekte, %74.7’si ileride normal doğum yapmak istemekte ve %70.8’i doğum eylemi konusunda 

yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmektedir. Öğrencilerin YPDÖ toplam puanı 98.28±11.23 olup “yapısal stil”, 

“gelecek algısı”, “aile uyumu”, “kendilik algısı”, “sosyal yeterlilik” ve “sosyal kaynaklar” alt boyutlarından 

aldıkları toplam puan ortalamaları sırasıyla; 12.26±2.78, 12.71±2.33, 17.93±3.58, 17.94±3.41, 18.60±3.43 ve 

19.52±3.32’dir. Öğrencilerin KGÖ-DKÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 39.36±13.02’dir. Öğrencilerin 

gebelik öncesi doğum korkusu ile psikolojik dayanıklılık ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.001, p<0.05). Çoklu doğrusal regresyon modelinde, yordayıcı değişkenlerden 

sadece yapısal stil ve kendilik algısı değişkenlerinin gebelik öncesi doğum korkusu üzerinde anlamlı yordayıcı 

olduğu görüldü. (sırasıyla β=0.082, β=0.075, p< 0.05). Sonuç: Bu çalışmaya göre gebelik öncesi doğum korkusu 

arttıkça öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinde de artış olduğu saptandı. Öneri: Gebelik öncesi için 

psikolojik hazırlık sürecine önem verilmelidir. Gerekli durumlarda ise ilgili profesyonelden destek alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, DOĞUM 

KORKUSU, 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THEIR CHILDBIRTH FEAR PRIOR TO PREGNANCY 

AND PSYCHOLOGIC RESILIENCE OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Tuğba Enise BENLİ1, Çiğdem KARAKAYALI1 

 
1Inonu University 

Objective: This study aimed to investigate in order to determine the relationship between their childbirth fear prior 

to pregnancy and psychologic resilience of university students. Material and methods: The sampling of the research 

constitues of 1004 students who read in the of Inönü University and voluntairly participated in the research. The 

data of the study were made on the "Personal Information Form", " Women Childbirth Fear – Prior to Pregnancy 

Scale (WCF-PPS)" and "Resilience Scale for Adults". In the analysis of data, descriptive statistics (number, 

percentage, mean, standard deviation) as well as independent samples t-test, one-way analysis of variance, pearson 

correlation analysis and regression analysis were used. Results: The average age of the students is 20.51±1.95, 

%78.9 of the students have a nuclear family structure, %77.9 have economic status is moderate. %66.2 of the 

students thought that the birth was a frightening event, %74.7 of them wanted to have normal birth in the future 

and %70.8 of them stated that they had not sufficient knowledge about the labor. The average of total points of the 

students in the subdimesion of Resilience Scale for Adults " structured style", "perception of future", "family 

cohesion", "perception of self", "social competence" and "social resources " respectively are as follows; 

98,28±11.23, 12,26±2,78, 12,71±2,33, 17,93±3,58, 17,94±3,41, 18,60±3,43 ve 19,52±3,32. The average of total 

points of the students from the WCF-PPS was 39.36±13.02. A statistically significant weak correlation was found 

between pre-pregnancy fear of childbirth, psychological resilience and all sub-dimensions (p<0.001, p<0,05). The 

multiple linear regression model, only structural style and self-perception variables of predictor variables were 

found to be significant predictors of pre-pregnancy fear (β=0.082, β=0.075, p< 0.05, respectively). Conclusions: 

According to this study, as the fear of birth before pregnancy increased the students' psychological resilience levels 

increased. Suggestion:Pre-pregnancy psychological preparation process should be given importance. 

KEYWORDS: UNIVERSITY STUDENTS, PSYCHOLOGIC RESILIENCE, CHILDBIRTH FEAR 
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S-143     DOĞUM ŞEKLİ VE ANNENİN DOĞUM SONU FONKSİYONEL DURUMUNUN 

EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİNE ETKİSİ 

 
Tuğba Enise BENLİ1, Yeşim AKSOY DERYA1, Hatice Gül ÖZTAŞ2 

 
1İnönü Üniversitesi, 2Türkoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 

Amaç: Bu araştırma, doğum şekli ve annenin doğum sonu fonksiyonel durumunun emzirme öz-yeterliliğine 

etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: İlişkisel tanımlayıcı tipte olan araştırmanın verileri Kasım 2018-

Şubat 2019 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın örneklem büyüklüğü yapılan Power analizi ile %5 yanılgı 

düzeyi ve %97 güven aralığı ile 444 lohusa olarak hesaplandı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Barkin Annelik 

Fonksiyonu Ölçeği (BAFÖ) ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖYÖ) ile toplandı. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ANOVA, bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Lohusaların yaş ortalaması 26.97±5.79 olup, %34.9’unun ortaokul mezunu, %80.6’sının herhangi bir 

işte çalışmadığı, %71.6’sının ekonomik durumunun orta düzeyde ve %77.0’ının çekirdek aile tipine sahip olduğu 

belirlendi. Lohusaların %59.2’sinin doğum şekli sezaryen olup doğum şekli ile emzirme öz-yeterlilikleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.005). Lohusaların BAFÖ’nden aldıkları toplam puan 

ortalamaları 72.82±10.59’tür. BAFÖ’nin alt boyutlarından alınan toplam puan ortalamaları “öz bakım” alt 

boyutunda; 10.65±3.08, “anne psikolojisi” alt boyutunda; 9.25±1.73, “bebek bakımı” alt boyutunda; 19.86±3.00, 

“sosyal destek” alt boyutunda; 13.36±2.93, “anneliğe uyum” alt boyutunda; 19.69±3.57’dir. EÖYÖ’den aldıkları 

toplam puan ortalamaları ise 56.17±8.54’tür. BAFÖ ve alt boyutlarının her biri ile EÖYÖ arasında pozitif yönde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve lohusaların annelik fonksiyonu arttıkça emzirme öz yeterliliklerinin 

de anlamlı düzeyde arttığı belirlendi (p<0.001). Sonuç: Lohusaların doğum şekli ve emzirme öz-yeterlilikleri 

arasında bir ilişki bulunmazken annelik fonksiyonunun artması ile emzirme öz-yeterliliğinin arttığı saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: LOHUSA, ANNELİK FONKSİYONU, EMZİRME 
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THE EFFECT OF BIRTH TYPE AND POSTPARTUM MATERNAL FUNCTIONING 

STATUS ON BREASTFEEDING SELF-EFFICACY 

 
Tuğba Enise BENLİ1, Yeşim AKSOY DERYA1, Hatice Gül ÖZTAŞ2 

 
1Inonu University, 2Türkoğlu District Health Directorate 

Aim: This study conducted to determine the relationship between the effect of birth type and postpartum maternal 

functioning status on breastfeeding self-efficacy. Methods: The data of the descriptive study were collected 

between November 2018 and February 2019. The sample size of the study made with Power analysis was 

calculated as 5% error level and 444 postpartum women with 97% confidence interval. Data were collected using 

the Personal Information Form, Barkin Index of Maternal Functioning (BIMF) and Breastfeeding Self-Efficacy 

Scale (BSES-SF). In the analysis of the data, ANOVA, t test and pearson correlation analysis were used in 

independent groups as well as descriptive statistics. Results: The mean age of the postpartum women has been 

determined 26.97±5.79, %34.9 is high school graduate, %80.6 is household lady %71.6 is in middle level of 

economic situation and %77.0 is a core family. 59.2% of the mothers who gave birth were cesarean and there was 

no statistically significant relationship between the birth type and breastfeeding self-efficacy (p>0.005). The 

average score postpartum women receive from BIMF was 72.82±10.59. The mean total score taken from the sub-

dimensions of BAFÖ was ‘self-care’; 10.65±3.08, in the sub-dimension of ‘mother psychology’; 9.25±1.73, in the 

the sub-dimension of ‘infant care’; 19.86±3.00 in the sub-dimension of ‘social support’; 13.36±2.93, in the sub-

dimension of ‘maternity compliance’; 19.69±3,57. The mean total score they received from BSES-SF is 

56.17±8.54. It was determined that there was a statistically significant relationship between BAFÖ and its sub-

dimensions and EÖYÖ and a significant increase in breastfeeding self-efficacy as the maternal function of the 

postpartum women increased (p<0.001). Conclusion: While there was no relationship between the birth type and 

breastfeeding self-efficacy of the postpartum mothers, there was determined that the breastfeeding self-efficacy 

increased with increasing maternal function. 

KEYWORDS: POSTPARTUM WOMEN, MATERNAL FUNCTIONING, BREASTFEEDING 
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S-144      EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBE, GEBE VE DOĞUM KAVRAMLARINA 

İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ANALİZİ 

 
Ayla ÇAPIK1, Rumeysa TAŞKIN1 

 
1Atatürk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Ebe adaylarının “ebe, gebe ve doğum” kavramlarına yönelik algılarının ortaya konması mesleğe 

yeni bakış açıları kazandırılması ve var olan aksaklıkların giderilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin ebelik mesleğine, gebeye ve doğuma ilişkin algılarının metaforlar 

aracılığıyla belirlenmesidir. Yöntem: Nitel araştırma modeline göre hazırlanan araştırmanın verileri 07-20 Ocak 

2019 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin 

ebelik bölümünde okuyan 395 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmaya kabul eden toplam 267 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış anket tekniği ile toplandı. Ebe adaylarına “Ebe, Gebe, 

Doğum …. gibidir. Çünkü,……” soruları ayrı ayrı yöneltilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Bulgular: Öğrenciler ebe için 233 olumlu-14 olumsuz, gebe için 148 olumlu-99 olumsuz, doğum 

kavramı için 197 olumlu-50 olumsuz metafor üretmişlerdir. Ebe adaylarının ebe için en fazla ürettiği olumlu 

metaforlar melek (37), anne (24), kurtarıcı (18), kahraman (18), yardımcı (15)’dır. Gebe için en fazla üretilen 

olumlu metaforlar melek (19), ağaç (15), anne (11) ve dünya (10)’dır. Doğum kavramı için ise en fazla üretilen 

olumlu metaforlar mucize (60), yeniden varoluş (7), ağaçtan meyve alınması (5), güneşin doğması (4) 

metaforlarıdır. Sonuç ve Öneriler: Ebe adaylarının ebe, gebe ve doğum için oldukça zengin, anlamlı ve farklı bakış 

açılarıyla metaforlar ürettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitimlerinde metafor kullanımına özendirilerek 

öğrenmelerine yardımcı olunabilir. Ayrıca olumsuz metaforik algılar için eğitim ve uygulamalarda yaşanan 

aksaklıkların giderilmesine çalışılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBE, GEBE, DOĞUM, METAFOR, NİTEL ARAŞTIRMA 
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PERCEPTIONS OF MIDWIFERY STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF 

MIDWIFE, PREGNANT WOMAN, AND BIRTH: A METAPHOR ANALYSIS 

 
Ayla ÇAPIK1, Rumeysa TAŞKIN1 

 
1Atatürk University 

Background: Suggesting the perceptions of midwifery candidates regarding the concepts of “midwife, pregnant 

woman, and birth” is important in terms of having them gain new perspectives towards their profession and 

overcoming various challenges. The aim of this study is to determine the perceptions of midwifery students 

regarding midwifery profession, pregnant woman, and birth through metaphors. Method: The data of this study 

prepared according to the qualitative research model were collected between 07-20 January 2019. While the 

population of the study consisted of 395 students studying in the midwifery department at a state university 

between 2018 and 2019, the sample consisted of a total of 267 students who agreed to participate in the study. 

Semi-structured survey technique was used in the study to collect the data. The midwifery candidates were 

individually given statements: "A midwife, Pregnant woman, Birth is like... because…”. The data were analyzed 

by using the content analysis technique. Results: The students generated 233 positive and 14 negative metaphors 

for midwife, 148 positive and 99 negative metaphors for pregnant woman and 197 positive and 50 negative 

metaphors for the concept of the birth. The positive metaphors mostly created by midwifery candidates for midwife 

included angel(37), mother(24), saver(18), hero(18), and assistant(15). The positive metaphors mostly created for 

pregnant woman included angel(19), tree(15), mother(11), and world(10). The positive metaphors mostly created 

for the concept of birth included miracle(60), reincarnation(7), picking fruit from a tree(5), and sunrise(4) 

metaphors. Conclusion: It was found that midwife candidates created metaphors for midwife, pregnant woman, 

and birth with rich, meaningful, and diverse perspectives. It is considered that students can be encouraged to use 

metaphors during their education in order to help their learning. Additionally, for the negative metaphoric 

perceptions, it should be tried to overcome obstacles encountered during education and practices. 

KEYWORDS: MIDWIFE, PREGNANT WOMAN, BIRTH, METAPHOR, QUALITATIVE STUDY 
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S-145     YENİDOĞANLARDA FİZYOLOJİK KİLO KAYBININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERSENTİL EĞRİSİNİN KULLANIMI 

 
Nazmiye TAĞI1, Ayla ERGİN2, Hülya Selva BİLGEN3 

 
1Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastenesi, 2Kocaeli Üniversitesi, 3Marmara Üniversitesi  

Yenidoğanlarda Fizyolojik Kilo Kaybının Değerlendirilmesinde Persentil Eğrisinin Kullanımı Amaç: Bu 

araştırmanın amacı, yenidoğanların fizyolojik kilo kaybının değerlendirilmesinde Fizyolojik Kilo Kaybı Persentil 

Eğri Grafiği’nin kullanımı ile bebeklerin sadece anne sütü ile beslenme durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Yöntem: Bu araştırma, analitik kesitsel tanımlayıcı bir çalışma şeklinde planlanmış olup, örneklemini; 01 

Temmuz- 30 Eylül 2017 tarihleri arasında, bir Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan, 

örneklem kriterlerini sağlayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 308 anne ve yenidoğan oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri Veri Toplama Formu ile toplanmıştır. Annelerin emzirmeleri LATCH Emzirme Tanılama 

Ölçüm Aracı ile yenidoğanların fizyolojik kilo kaybı ise Fizyolojik Kilo Kaybı Persentil Eğri Grafiği Yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 programı 

kullanılmıştır. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma vs.) yanı sıra, Student 

t Test, Mann Whitney U testi ve Korelasyon Analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza 

katılan ve normal doğum yapan annelerin 0-12 saat ve 13-24 saat arası LATCH puanlarının, sezaryen ile doğum 

yapan annelerin LATCH puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01). Annelerin yaşları, eğitim durumları 

ve ekonomik gelirleri ile LATCH puanları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmamızda sezaryen 

ile doğan yenidoğanların kilo kaybı ortalamalarının, normal doğan yenidoğanlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.01). Çalışmamıza katılan ve normal doğan bebeklerin %89.4’ünün ve sezaryenle doğan 

bebeklerin ise % 89.2’sinin hastanede kalma süresi boyunca sadece anne sütü ile beslendiği saptanmıştır. 

Çalışmamızda bebeklerin kilo kaybı değerlendirilmesinde %3-%7 kuralı kullanılsa idi, ilk 24 saat içinde normal 

doğan bebeklerin %58.8’inin, sezaryen ile doğan bebeklerin ise % 26.4’ünün sadece anne sütü ile beslenebileceği 

saptanmıştır. Sonuç: Yenidoğanlarda fizyolojik kilo kaybının değerlendirilmesinde Fizyolojik Kilo Kaybı 

Persentil Eğri Grafiği’nin kullanımının bebeklerin sadece anne sütü ile beslenme oranlarını arttırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, anne sütü, emzirme, fizyolojik kilo kaybı ve persentil eğrisi. 
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USE OF THE PERCENTİLE CURVE FOR THE EVALUATİON OF PHYSİOLOGİCAL 

WEİGHT LOSS İN NEWBORNS 

 
Nazmiye TAĞI1, Ayla ERGİN2, Hülya Selva BİLGEN3 

 

Use of the Percentile Curve for the Evaluation of Physiological Weight Loss in Newborns Aim: In this study, we 

aimed to determine the use of the percentile curve method for the evaluation of physiological weight loss in 

newborns and its association with exclusive breastfeeding. Method: This study was planned as a analytical cross-

sectional descriptive study and consisted of 308 babies and their mothers who agreed to participate in the study. 

The participants gave birth at a University Training and Research Hospital between July 1st and September 30th 

2017. The data of the study were collected with Data Collection Form. Breastfeeding success of mothers was 

evaluated with LATCH Breastfeeding Diagnostic Measurement Tool and physiological weight loss of newborns 

was evaluated by the Percentile Curve Method. NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 software was 

used for statistical analysis. The collected data were evaluated using descriptive statistical methods (mean, standard 

deviation, etc.), as well Student t Test, Mann Whitney U test and Correlation Analyzes were also used. Findings: 

It was found that LATCH scores of mothers who gave a natural birth were higher than the LATCH scores of 

mothers who gave birth by cesarean section, between 0-12th hours and 13-24th hours (p<0.01). No significant 

relationship was found between LATCH scores and the ages of the mothers, educational status, economic income 

(p>0.05). The mean weight loss of newborns born by cesarean section was found to be higher than the naturally 

born newborns (p <0.01). It was found that 89.4% of babies born by natural birth and 89.2% of babies born by 

cesarean section were fed exclusively by breastfeeding during their hospital stay. In our study, if the rule of 3-7% 

was applied for the evaluation of infant weight loss, then 58.8% of the babies born by natural birth and 26.4% of 

the babies born 

KEYWORDS: NEWBORN, BREAST MİLK, BREASTFEEDİNG, PHYSİOLOGİCAL WEİGHT LOSS AND 

PERCENTİLE CURVE 
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S-146     DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN DENEYİMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Ruveyde AYDIN1, Songül AKTAŞ2 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Giriş: Down Sendromu ; zihinsel kavramada yetersizlik, hafif veya orta düzeyde öğrenme güçlüklerini beraberinde 

getiren kromozal bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Down sendromlu çocuğa sahip 

annelerin, psikolojik ve fiziksel olarak bakım yükü fazladır. Amaç: Down sendromlu çocuğa sahip annelerin, 

yaşadığı deneyimlerin incelenmesidir Yöntem: Veriler; Pubmed, Cochrane, Scopus ve Google Akademik veri 

tabanlarından ‘’Down sendromu, anne deneyimleri, zihinsel engelli çocuğa sahip olma, down sendromu ve 

deneyimler’’ anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılarak elde edilmiştir. Verileri toplamada, herhangi bir 

yıl sınırlandırılması yapılmadan literatür incelemesi yapılmıştır. Bulgular: Anneler down sendromlu çocuğa sahip 

olacağını ilk öğrendiğinde anneler; şok, inkar duygu durumu yaşamakta ve bu durumu konuşmaktan 

kaçınmaktadır. Bu sendromlu çocuğa sahip olma anneler; hayal kırıklığı, başarısızlık, yetersizlik, yalnızlık, ihmal 

edilme ve suçluluk duygusu yaşanmaktadır. Bu olumsuz duygulara bağlı anneler; çoğunlukla kaygı, stres, 

umutsuzluk, tükenmişlik, sosyal izolasyon, depresyon gibi ruh sağlığını olumsuz etkileyen sorunlar yaşamaktadır. 

Kimi ailelerde bu sendromlu çocuğunun olduğunu bir süre “gizli” tutmaktadır. Annelerin yaşadığı bu olumsuz 

duyguların süresi, yoğunluğu ve etkisi; zamana, alınan aile, sosyal ve kurumsal desteğe, ailenin sosyo-demografik 

ve kültürel yapısına göre değişebilmektedir. Bazı anneler, bu çocuklarına bağlılıklarının daha yüksek olduğunu ve 

kendisinin yaşamının sona ermesi durumunda bu çocuğuna “güvenli bir bakım alanı” arayışında olduğunu 

belirtmektedir. Anneler bu süreçte; ailesi, sosyal çevresi ve sağlık profesyonelleri tarafından desteğe ihtiyaç 

duymaktadır. Anneler, toplumdan bu çocuklara “sevgi ile” yaklaşılmasını beklemektedir. Kimi anneler / aileler, 

bu konuda devlet tarafından verilen maddi ve sosyal desteğin yetersiz olduğunu, verilen destekleri de yeterince 

bilmediklerini ve özel eğitim merkezleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmektedir. Sonuç: Down 

sendromlu çocuğa sahip anneler bu süreçte psikolojik ve fiziksel sorun yaşamakta, sosyal ve kurumsal destek 

beklemektedir. Ebeler; kurumsal destek, özel eğitim merkezleri ve bu çocuğa sahip aileler ve dernekler hakkında 

bilgi vererek; anne / ailenin baş etme gücünü artırmalı, anne-baba rolüne uyumunu kolaylaştırmalı ve psiko-sosyal 

sağlığını korumalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOWN SENDROMU, ANNELERİN DENEYİMLERİ, SOSYAL DESTEK, 

RUHSAL SORUNLAR, EBE. 
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EXAMİNİNG OF THE EXPERİENCES OF MOTHERS HAVE CHİLDREN WİTH DOWN 

SYNDROME 

 
Ruveyde AYDIN1, Songül AKTAŞ2 

 
1Karadeniz Technical University, 2Karadeniz Technical University 

Background: Down syndrome has problems such as mental insight and mild or moderate learning disabilities. In 

addition, Down syndrome is often seen in diseases such as congenital heart failure, thyroid disorders, recurrent 

middle ear infection and gastroesophageal reflux. For this reason, the primary responsible mother takes over many 

responsibilities and experiences negative emotions. Aim: In this review, it is aimed to examine experiences of 

mother who have children with down syndrome. Method: A review of the literature is carried out without any 

limitation by using keywords and combinations of “Down syndrome, mother experiences, having mentally 

disabled children, down syndrome and experiences” from Pubmed, Cochrane, Scopus and Google Scholar 

databases. Results: When the mother learns that she has children with Down's syndrome, she experiences shock, 

denial and refrains from talking about the situation. In mothers having a disabled child; it leads to a feeling of 

disappointment, failure, inadequacy, loneliness, neglect and guilt, and causes many negative situations that 

negatively affect psychological health such as depression, stress and hopelessness. In this process, mothers need 

support provided by their families, their environment and health professionals. Conclusion: The health professional 

should explain using empathic communication skills the families with children with Down's syndrome about the 

situations they will encounter in the later stages of life, taking into account the educational level, cultural and 

economic structure of the family. The health professional should provide supportive information towards the 

family, show an optimistic attitude, and facilitate adaptation to the role of parents. The health professional should 

direct the family's support systems to the support units provided by the institutions to the families with disabilities 

and should inform the family about the specific training centers according to the child's age. The health 

professional must be aware of the mother's emotional state and should support the mother in receiving 

psychological counseling. 

KEYWORDS: DOWN SENDROM, EXPERİENCE OF MOTHER, SOCİAL SUPPORT, MENTAL 

PROBLEMS, MİDWİFE 
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S-147     SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM: OLGU SERİSİ VE LİTERATÜRÜN 

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 
Hale UYAR HAZAR1, Gökçe KAYIN1, Ebru ERSİN1, Erdal GEZER2 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Özel Ege Liva Hastanesi 

Giriş: Gebe kadında karın boşluğunun cerrahi olarak açılması ve bebeğin, doğurtulması işlemi olarak tanımlanan 

sezaryen, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda görülmekte ve artış göstermektedir. Sağlık 

istatistikleri yıllığı 2017 verilerine göre primer sezaryen oranı Dünya’da %17, Avrupa bölgesinde %25, üst gelir 

grubu ülkelerde %28, orta-üst gelir grubu ülkelerde %32, Türkiye’de %53’tür. En sık sezaryen endikasyonlarından 

biri, önceki doğumun sezaryen ile yaptırılmasıdır. Bu durum ilk kez Edwin B. Cragin tarafından ileri sürülen “bir 

kez sezaryen, hep sezaryen” yaklaşımı ile ortaya çıkmakla birlikte ilerleyen yıllarda değişti ve obstetrik pratikte 

sezaryen sonrası vajinal doğum hem yenidoğan hem de anne için güvenli şekilde uygulanmaya başlandı. Amaç: 

Bu çalışmanın amacı sezaryen sonrası vajinal doğum olgularını, literatürü gözden geçirerek, incelemektir. Olgular: 

Aydın Özel Ege Liva hastanesinde intrapartum yönetimini ebelerin üstlendiği, sezaryen sonrası vajinal doğum 

yapan beş gebenin yaş ortalaması 30.80±7.32’dir. Hastaneye yatışları kabul edildiğinde %40’ı 10 cm servikal 

açıklıkta ve 37.8±2.28 (min.- maks.= 34-40) gebelik haftasında olan, sezaryen sonrası vajinal doğum yapan 

annelerde gravidanın 2.2±0.44, paritenin 2.2±0.44, iki gebelik arasında geçen sürenin 4±1,73 yıl olduğu, uterus 

rüptürü vb. olası bir komplikasyon gelişmediği ve doğumların başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve bebeklerinin 

doğum kilosunun 3130±491.42 gram, 1.-5.dakikadaki APGAR skorunun sırasıyla 9-10 olduğu görüldü. Sonuç: 

Bu olgu serisinde ebelerin sezaryen sonrası vajinal doğumu da başarılı bir şekilde yönetebileceği görüldü. Uterus 

rüptürü, yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu gibi komplikasyonların gelişme olasılığına karşılık, sezaryen 

sonrası vajinal doğumun; anne ve yenidoğan için yeterli acil müdahale, tedavi ve bakımın sağlandığı, tam 

teşekküllü sağlık kuruluşunda, eş/ailenin de onayı alınarak gerçekleşmesinin mümkün olduğu sonucuna bir kez 

daha varıldı. Gelişebilecek komplikasyonlar açısından sezaryen sonrası vajinal doğum yapacak olguların dikkatli 

seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM, EBELİK BAKIMI 
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VAGINAL BIRTH AFTER CESAREAN SECTION: REVIEW OF THE LITERATURE AND 

CASE SERIES 

 
Hale UYAR HAZAR1, Gökçe KAYIN1, Ebru ERSİN1, Erdal GEZER2 

 
1Aydın Adnan Menderes University , 2Aydın Private Ege Liva Hospital 

Introduction: Cesarean section, which is defined as the surgical opening of the abdominal cavity in the pregnant 

woman and the delivery of the baby, is seen and increased in our country as well as in the whole world. As the 

2017 datas of the annual health statistics, the primer cesarean rate in the world is 17%, 25% in Europe, %28 in 

high income countries, 32% in upper intermediate countries and it is 53% in Turkey. The previous birth that has 

done by cesarean is one of the most often indications of cesarean. Objective: The aim of this study is to examine 

the cases of vaginal delivery after cesarean section by reviewing the literature. Cases: Pregnant women take over 

the intrapartum management in Aydın Private Ege Liva Hospital, the average ages of five pregnant women who 

have vaginal birth is 30.80±7.32. The 40% of them will have servical openness and are in 37.8±2.28 pregnant 

week, mothers that have vaginal birth after cesarean having 2.2±0.44 gravidan, 2.2±0.44 pariten, the time between 

two pregnancy will be 4±1.73 year, the uterus rapture and whever there is no other possible complication, the 

births successfully come true and the birth weight of babies were 3130±491.42 gram so the APGAR score between 

1.-5. minutes were 9-10 respectively. Result: In this case series, it was seen that midwives could successfully 

manage vaginal delivery after cesarean. Despite the possibility of complications such as uterine rupture and 

disseminated intravascular coagulation syndrome, vaginal delivery after cesarean; we conclude that it is possible 

for the mother and the newborn to have adequate emergency response, treatment and care, in a full-fledged health 

institution, with the consent of the spouse / family. It should be kept in mind that patients who will have vaginal 

delivery after caesarean section should be chosen carefully. 

KEYWORDS: MİDWİFERY, VAGİNAL BİRTH AFTER CESAREAN, MİDWİFERY CARE 
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S-148       ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILAMA PROGRAMLARI VE AŞI REDDİ HAKKINDA 

EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: ÖNLEYİCİ 

UYGULAMALARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 

 
Esra GÜNEY1, Tuba UÇAR1, Hacer ÜNVER1, Zeynep BAL1, Esra SABANCI BARANSEL1, Ezgi Can 

ONUS1 

 
1İnönü Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Ülkemizde genel bağışıklama oranı yüksek olmasına rağmen, aşı retlerinin giderek büyüyen bir 

sağlık tehdidi haline gelmesi kaçınılmazdır. Ebe ve hemşireler mesleki katkıları itibariyle, sağlık hizmetleri/bakımı 

açısından önem taşıyan konularda aileleri bilgilendirmek, yeterli ve doğru bilgiye sahip olarak karar vermelerini 

sağlamak açısından da oldukça önemli rolleri olan sağlık profesyonelleridir. Bundan dolayı bu araştırma, çocukluk 

dönemi aşılama programları ve aşı reddi hakkında ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin görüşlerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde 

yer alan bir kamu üniversitesinde Nisan–Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. Örnekleme araştırmaya gönüllü 

olan 2., 3. ve 4. sınıf ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencileri alındı. Araştırmaya davet edilen öğrencilerden 288 

öğrenci araştırmaya katılmaya gönüllü oldu. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ile 

toplandı. Anket formu açıklama yapıldıktan sonra öğrencilere dağıtıldı ve bireysel olarak doldurmaları istendi. 

Doldurulan anketler araştırmacılar tarafından toplandı. Veriler frekans, ortalama ve standart sapma olarak verildi. 

Bulgular: Öğrencilerin %81,3’ü kız, %18,8’i erkekti. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.7 (SD=2.2) olup, %95.8’i 

bekârdı. Öğrencilerin %98.3’ü aşılamayı yararlı gördüğünü, %89.6’sı aşı yaptırmanın yasal olarak zorunlu olması 

gerektiğini belirtti. Öğrencilerin %52,1’i aşıların yasal olarak zorunlu, %14,9’u yasal olarak zorunlu olmadığı, 

%33,0’ı fikri olmadığını belirtti. Aşıların yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %98,3, gerekli olduğunu 

düşünenlerin oranı %97,6’dır. Türkiye Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında “Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk 

Değildir” kararını %82,6’sı duymadığını, %32,3’ü kararı doğru bulduğunu, %39,6’sı kararı doğru bulmadığını ve 

%28,1’i karar hakkında fikri olmadığını ifade etti. Öğrencilerin sadece %6,6’sı bu kararı duyduktan sonra ilerde 

çocuğuna aşı yaptırmak istemeyeceğini ifade etti. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçlara göre öğrencilerin çoğu 

aşıları çocuk sağlığı açısından yararlı ve gerekli olduğunu düşünmesine rağmen üçte birinin aşıların zorunluluğunu 

kaldıran yasayı doğru bulduğu belirlendi. Sağlık profesyonelleri ebeveynlerin endişelerini önemsemeli, aşıların 

riskleri ve faydaları konusunda doğru ve tam bilgi sahibi olmalı, yanlış algılamaları ve yanlış bilgileri düzeltmeye 

çalışmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: AŞILAMA PROGRAMI, AŞI REDDİ, EBELİK, HEMŞİRELİK 
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CHILDHOOD VACCINATION PROGRAMS AND THE OPINIONS OF MIDWIFERY AND 

NURSING STUDENTS ABOUT VACCİNE REJECTION: APPROACHES TO PREVENTIVE 

PRACTICES 

 
Esra GÜNEY1, Tuba UÇAR1, Hacer ÜNVER1, Zeynep BAL1, Esra SABANCI BARANSEL1, Ezgi Can 

ONUS1 

 
1Inonu University  

Introduction and Objectives: This study was conducted to determine the opinions of midwifery and nursing 

students about childhood vaccination programs and vaccination rejection. Methods: The research is descriptive in 

Turkey at a public university located in the East was conducted between April-June 2018. The sample was selected 

as the second, third and fourth class midwifery and nursing students. Totally 288 students volunteered to participate 

in the study. Data were collected by a questionnaire prepared by the researchers. After the questionnaire form was 

made, the students were distributed and asked to fill in the questionnaire. Data were given as frequency, mean and 

standard deviation. Results: 81.3% of the students were female and 18.8% were male. The mean age of the students 

was 21.7 (SD = 2.2) and 95.8% were single. 52.1% of the students stated that the vaccines were legally compulsory, 

14.9% were not legally compulsory and 33.0% did not have the idea. The rate of students who think that vaccines 

are beneficial is 98.3% and the rate of those who think it is necessary is 97.6%. Court decision of the hearing of 

82.6%, it found the right decision to 32.3% that% 39.6 of the decision to locate the right that and stated that they 

had no idea about the decision to 28.1%. Only 6.6% of the students stated that they would not want to have their 

child vaccinated after hearing this decision. Conclusion and Suggestions: According to the results of this study, 

although most of the students think that vaccines are useful and necessary in terms of child health, it was found 

that one third of the students found the law correcting the necessity of vaccines. Health professionals should care 

for parents' concerns and complete knowledge of the risks and benefits of vaccines, and try to correct 

misperceptions and misinformation. 

KEYWORDS: VACCİNATİON PROGRAMS, VACCİNE REJECTİON, MİDWİFERY, NURSİNG 
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S-149     EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA YÖNELİK 

DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Gizem ÇITAK1, Özgür ALPARSLAN2, Rıza ÇITIL3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

ÖZET Amaç: Bu araştırma doğum yaptırma yetkisine sahip olacak ve kadınların doğum şekline karar vermelerinde 

etkili olacak sağlık bilimleri fakültesi ebelik öğrencilerinin doğal doğuma yönelik düşüncelerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel (01-30 Aralık 2015) olarak planlanan araştırmanın 

evrenini, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik öğrencisi (N=230); örneklemi ise 

196 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmaya öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır. Veriler 

araştırmacılar tarafından geliştirilen, 25 sorudan oluşan anket formu kullanılarak, yüz yüze görüşülme tekniği ile 

toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Ver: 18.0) programında ki-kare testi, sayı, yüzde olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 20 ve üzeri olan öğrencilerin %88,6'sı doğal doğum kelimesini duymuştur. Annenin eğitim durumu ile 

kendi doğum tercihine karar verme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Doğal doğumu duyanların %60,6'sı 

kendi doğum şekli olarak normal vajinal doğum, %13,8’i müdahalesiz doğal doğumu tercih etmiştir. Doğal 

doğumu tercih edenlerin %87,5 i daha sağlıklı olduğu için tercih etmiştir. Çevresindeki doğum şekli normal doğum 

sayısı sezeryandan fazla olanlarda kendi doğum şekli olarak doğal doğumu tercih etme yüzdesi %75 olarak 

belirlenmiştir. Aile gelir düzeyi ile doğal doğumu tercih etme arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçen likert ölçeği ile doğal doğumu bilme düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur 

(p<0,005). Sonuç: Öğrencilerin normal doğumu daha sağlıklı olduğu için destekledikleri, doğal doğum 

düşüncesine yakın oldukları ve bunda verilen eğitimin etkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ebelik bölümü 

öğrencilerinin müfredat programlarında doğal doğuma daha fazla yer verilmesi, ayrıca öğrencilerin aldıkları 

eğitimleri kullanabilecekleri uygulama alanlarının yaratılması önemli olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞAL DOĞUM, BİLGİ, DÜŞÜNCE, EBE, ÖĞRENCİ 
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THE DETERMİNATİON OF THOUGHTS ABOUT NATURAL BİRTH FROM THE 

STUDENTS OF MİDWİFERY DEPARTMENT 

 
Gizem ÇITAK1, Özgür ALPARSLAN2, Rıza ÇITIL3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Tokat Gaziosmanpaşa University, 3Tokat Gaziosmanpaşa University  

SUMMARY Objective: This research aims that the determination of thoughts on natural birth of students who 

have the authority to deliver birth and students who will be effective in deciding the way of birth of women. 

Materials and Methods: The descriptive and cross-sectional study’s(01-30 December 2015), was formed by the 

midwifery student of Gaziosmanpaşa University Faculty of Health Sciences (n=230); and the sample was formed 

by 196 students.Students participated voluntarily. The data were collected by a 25-question questionnaire 

developed by the researchers. The data obtained were evaluated as chi-square test, number and percentage in SPSS 

(Ver: 18.0) program. Findings: 88.6% of the students above 20 or more have heard the natural birth. There was no 

significant relationship between the mother's educational status and the decision making about birth preference. 

The 60.6% of heard patients who have heard about natural birth prefer vaginal birth and the 13.8% preferred 

natural birth without intervention. 87.5% people who prefer natural births, preferred it because it was healthier. It 

has been determined that preferring normal birth rate is 75% in the people who have more normal birth number 

around than the cesarean. There was no significant relationship between family income level and preference for 

natural birth. It was found that the level of knowledge of the natural birth was high with the Likert scale which 

measures the students' level of knowledge (p <0.005). Results: It was determined that the students were close and 

support to the idea of natural birth because the it was healthier, and the education given was effective in this. For 

this reason, it will be important to give more importance to natural birth in the curriculum of midwifery students 

and to create application areas where students can use their education. 

KEYWORDS: NATURAL BİRTH, KNOWLEDGE, THOUGHT, MİDWİFE, STUDENT 
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S-150      EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HASTALARIN ANKSİYETESİNİ 

AZALTMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI VE TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

 
Emine Ela KÜÇÜK1, Ebru KAYA2 

 
1Giresun Üniversitesi, 2Giresun Üniversitesi, 

Giriş: Çocuklar gelişim dönemleri boyunca birçok akut ve kronik hastalık nedeniyle hastanede yatabilirler. Çocuk 

ve aile için bu travmatik bir durumdur. Hastalığın etkileri, yapılan girişimler, tedaviler ve ailenin anksiyetesi 

çocuğun acı yaşamasına neden olur. Çocuğun anksiyetesini azaltmaya yönelik girişimler ve terapötik oyun 

çocuğun iyileşmesine katkı sağlar. Terapötik oyun; hastalık ve hastanede yatmanın neden olduğu travmayı 

azaltmak, çocuğun tedavi yada işlemlere ilişkin duygularını değerlendirmek, çocuğun olumlu baş etme yöntemleri 

geliştirmesi için kullanılan oyun tekniğidir. Bu çalışmada Ebelik öğrencilerinin çocuk hastaların anksiyetesini 

azaltmaya ve terapötik oyuna ilişkin görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 24.12.2018- 

21.01.2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. ve 4. sınıf Ebelik öğrencilerine uygulanmıştır. Kesitsel 

nitelikteki çalışmaya 117 öğrenci katılmıştır. Veriler yüz-yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 21.4±3.5’dir.Öğrencilerin %49.2’si yurtta kalmaktadır ve %67.5’inin annesi ilkokul ve altında eğitim 

almıştır. Ebelik öğrencilerinin %52.1’i çocukların anksiyetesini azaltmaya yönelik hiç birşey yapmadığını, % 

15.4’ü çocuğu bilgilendirdiğini, %10.0’u çocukla konuştuğunu, %4.3’ü çocuğa soru sorduğunu belirtmiştir. 

Çocuğun anksiyetesini azaltmaya yönelik uygulama yapma açısından 3. ve 4.sınıflar arasında anlamlı farklılık 

belirlenmemiştir (P>0.05). Araştırmaya katılan öğrencilerin %55.6’sı terapötik oyun hakkında bilgi almadığını, % 

25.6’sı terapötik oyun’u “hasta çocuğun hastane ortamında eğlenmesini sağlayan uygulamalar”, %20.5’i 

“çocukların hastanede yapılan işlemlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklamasına yardımcı olan oyun türü”, 

olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin %94.0’ü terapötik oyunun yararlı olduğunu düşünmektedir. Sonuç: 

Öğrencilerin hemen hemen yarısı çocukların anksiyetesini azaltmaya yönelik uygulama yapmadığını, %55.6’sı 

terapötik oyun hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir. Oyunun; hastanede yatan çocukların anksiyetesini 

azaltmak, iyileşmesini desteklemek için kullanılması ve Ebelik öğrencilerinin eğitiminde daha fazla yer verilmesi 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, HASTA, ANKSİYETE 
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APPROACHES OF MIDWIFERY STUDENTS TOWARDS REDUCING THE ANXIETY OF 

CHILD PATIENTS AND THEIR OPINIONS ON THERAPEUTIC GAME 

 
Emine Ela KÜÇÜK1, Ebru KAYA2 

 
1Giresun University, 2Giresun University 

Introduction: Children may be hospitalized for acute and chronic diseases during their development periods. This 

is a traumatic situation for children and families. Children may suffer from the effects of diseases, interventions, 

treatments, and family’s anxiety. Approaches to reduce children’s anxiety and therapeutic game positively affect 

children’s recovery. Therapeutic game is a technique to reduce trauma caused by disease and hospitalization, assess 

children’s sentiments towards treatment or interventions, help children develop positive coping methods. This 

study aims to assess opinions of midwifery students on reducing child patients’ anxiety and therapeutic game. 

Method: Study is applied to 3rd grade and 4th grade midwifery students of Faculty of Health Sciences between 

24-December-2018 and 21-January-2019. 117 students participated in the cross-sectional study. Data is collected 

with face-to-face questionnaires. During data evaluation; counts, frequencies, Chi-square test are used. Findings: 

Mean age of participants is 21.4±3.5. 49.2% of them stay in dormitories and education level of mothers of 67.5% 

of them is primary school or lower. 52.1% of students do not do anything to reduce children’s anxiety, 15.4% give 

information to children, 10.0% speak to children, 4.3% ask questions to them. No significant difference is found 

between 3rd and 4th grade students in terms of their applications to reduce children’s anxiety (P>0.05). 55.6% of 

students do not get information regarding therapeutic game. 25.6% define therapeutic game as “applications 

entertaining patient children in hospital environment” and 20.5% define it as “game helping children explain their 

sentiments and opinions regarding hospital’s interventions”. 94.0% of students think that therapeutic game is 

useful. Conclusion: Almost half of the students do not perform applications to reduce children’s anxiety and 55.6% 

do not have information about therapeutic game. Game should be used to reduce hospitalized children’s anxiety 

and support their recovery, more game-related material should be included in midwifery students’ education. 

KEYWORDS: CHILD, PATIENT, ANXIETY 
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S-151     EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE KENDİ 

KENDİNE MEME MUAYENESİ UYGULAMALARI 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Feride TAŞKIN YILMAZ2, Fatma Emine ÇETİNKAYA3 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. 

Literatürde meme kanseri konusunda gençlerin yeterince bilgili olmadıkları, erken tanıda önemli olan kendi 

kendine meme muayenesi (KKMM) uygulamalarının yeterli olmadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda araştırma, 

ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgi düzeyleri ile KKMM uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 04-28 Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik 

bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 291 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler kişisel 

özellikleri ve KKMM uygulama durumlarını sorgulayan anket formu ve Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi 

Testi (GKMBT) ile elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede ortalama, yüzdelik dağılım, standart sapma ve t 

testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %9.3’ü kendisinde meme kanserinin bulunduğunu, %21.3’ü birinci 

derece akrabalarında meme kanseri olan birey olduğunu ve %49.1’i meme kanseri açısından kendisini risk altında 

hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %92.8’i KKMM’nin yapılma yöntemini bildiğini ve %73.5’i KKMM 

yaptığını ifade etmiştir. KKMM yapan öğrencilerin %46’sı aklına geldikçe ve %40.9’u ayda bir KKMM yaptığını 

belirtmiştir. Öğrencilerin %34.2’si şikayeti olmadığı, %32.9’u unuttuğu için KKMM yapmadığını ifade etmiştir. 

Öğrencilerin GKMBT puan ortalaması 13.10±2.73’tür. Öğrencilerin GKMBT puan ortalamaları ile KKMM 

yapma davranışları karşılaştırıldığında, KKMM yapan öğrencilerin bilgi düzeyi daha yüksektir (p=0.043, p<0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgisinin orta düzeyde olduğu ve KKMM yapma 

davranışının yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilere erken teşhis ile meme kanserinin önlenmesinin 

önemini vurgulayan eğitimlerin belli periyodlarla tekrarlanması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KANSERİ, KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ, BİLGİ, EBELİK 
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BREAST SELF-EXAMINATION PRACTICES OF MIDWIFERY STUDENTS WITH THEIR 

BREAST CANCER KNOWLEDGE LEVEL 

 
Gülbahtiyar DEMİREL1, Feride TAŞKIN YILMAZ2, Fatma Emine ÇETİNKAYA3 

 
1Sivas Cumhuriyet University, 2Sivas Cumhuriyet University 

Introduction and Objective: Breast cancer is the most common type of cancer and causing most deaths among 

women. In the literature, it is stated that young breast cancer patients are not knowledgeable enough about the 

breast cancer, and that self-breast exam (BSE) practices which are important in early diagnosis are not sufficient. 

This research was conducted to determine BSE practices of midwifery students with their breast cancer knowledge 

levels. Methods: This descriptive study consisted of 291 students who studied in midwifery department of a 

university and accepted to participate in the study between 04-28 February, 2019. Data were collected using a 

questionnaire which questions the personal characteristics and BSE practices, and the Comprehensive Breast 

Cancer Knowledge Test (CBCKT). Mean, percentage, standard deviation and t test were used for statistical 

analysis. Results: 9.3% of the students stated that they had breast cancer, 21.3% of them had individuals with 

breast cancer in their first-degree relatives, and 49.1% of them felt at risk for breast cancer. 92.8% of the students 

stated that they knew the method of BSE and 73.5% of them performed BSE. Of students performing BSE, 46% 

of them performed BSE when occurred to them and 40.9% performed once a month. 34.2% of the students stated 

that they did not have any complaint and 32.3% of them did not perform BSE because they forgot. The mean 

CBCKT score of the students was 13.10±2.73. When CBCKT mean scores of the students were compared with 

BSE behaviors, the knowledge level of the students who performed BSE was found to be higher (p=0.043, p<0.05). 

Conclusion and Recommendations: Midwifery students' knowledge of breast cancer was at a moderate level and 

BSE behaviors were not sufficient. It is recommended to repeat the trainings that emphasize the importance of 

early diagnosis and prevention of breast cancer. 

KEYWORDS: BREAST CANCER, BREAST SELF-EXAMINATION, KNOWLEDGE, MIDWIFERY 

STUDENT 
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S-152    GEBELERİN BATIL İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ayşen ÇELİK GÖKKAYA1, Hava ÖZKAN1 

 
Atatürk Üniversitesi1 

 
Giriş ve Amaç: Batıl inançlar, batıl inançları incelemek ve gebelerin zihinsel ve fiziksel koşullarını etkilerinden 

dolayı batıl inançlara karşı tutum ve davranışlarını belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışma, gebelerin batıl 

inançlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem:Bu araştırma, gebelerin batıl inançlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. 

Araştırma, Mayıs 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerine ve 

Nonstress Test birimine antenatal bakım almak için gelen 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi Formu 

ve Batıl İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, t 

testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 35.64±11.23 olarak bulunmuştur. 

Gebelerin yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik sayısı ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Araştırmada gebelerin eğitim ve 

yaşadığı yer ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarına göre batıl inançlarının 

orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik sayısının 

Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamalarını etkilemediği ancak eğitim ve yaşadığı yerin puan ortalamalarını etkilediği 

bulunmuştur. Ebelerin toplumu kültürel açıdan tanıması, sağlıkla ilgili batıl inançların altındaki  kültürel özellikleri 

bilmesi ve zararlı olan uygulamaların üzerinde durması önemlidir. 
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EVALUATION OF SUPERSTITIOUS BELIEFS OF PREGNANT WOMEN 

 
Aysen CELIK GOKKAYA1, Hava OZKAN1 

 
Ataturk University1 

 

 

Introduction and Aim: Superstitious beliefs are important in terms of examining superstitions and determining 

their attitudes and behaviors towards such superstitious beliefs because of their influence on the mental and 

physical conditions of pregnant women. This study was carried out as a descriptive study in order to evaluate the 

superstitious beliefs of pregnant women. 

Method: The study was carried out in Manavgat State Hospital Obstetrics Gynecology Department and Nonstress 

Test unit between May 2018-January 2019 with 350 pregnant women who came for outpatient clinics for antenatal 

care. The data were collected by using the Personal Information Form, and Superstition Beliefs Scale. Percentage 

of distributions, mean, t test and One Way Anova analysis were used for  evaluating the data. 

Result: The mean total score of the pregnant women from Superstition Beliefs Scale was 35.64 ± 11.23. It was 

found that the difference between age, working status, family type, economic status and number of pregnancies 

and the mean scores of the pregnant women were not statistically significant (p>0.05). In the study, it was 

determined that the difference between the education level and the place of pregnant and the mean scores of 

pregnant women from Superstition Beliefs Scale was statistically significant (p <0.05). 

Conclusion and Suggestions: It was determined that the superstitious beliefs of the pregnant women were at 

medium level according to the mean total score obtained from Superstition Beliefs Scale. It was found that age, 

working status, type of family, economic status and number of pregnancies did not affect the mean score of the 

pregnant women, but it affected the mean score of education and place of life. It is important for midwives to 

recognize society culturally, to know the cultural characteristics of superstitious beliefs and to emphasize the 

practices that are harmful. 

 

KEYWORDS: SUPERSTITION, MIDWIFE, PREGNANT WOMAN, PREGNANCY, HEALTH 

 

 

 

 


