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ÖZ
Amaç: Anne sütü bebek beslenmesindeki en doğal ve referans sayılan üründür. Amerikan Pediatri
Akademisi ilk 6 ay yalnızca anne sütü, devamında en az 1 yıl olmak üzere anne ve bebek istediği sürece emzirmeyi önermiştir. Emzirme döneminde çalışmaya başlayan annelerin iş yeri koşullarının ve emzirme molalarının yetersiz olması nedeniyle emzirmeyi devam ettirmede zorluk
çektiği bilinmektedir. Stresle başa çıkmada rolü bilinen sosyal desteğin emzirmeyi sürdürmede
de etkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan
annelerin emzirme konusunda iş yeri ortam ve koşulu ile ilgili yaşadığı sorunları ve sosyal desteklerini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışma grubu olarak üç yaşından küçük çocuğu olan ve eğitim araştırma hastanesinde
çalışan anneler seçilmiştir. Araştırmaya katılan annelere, araştırmacılar tarafından hazırlanan,
emzirme süreleri, işlerine geri dönme süreleri, emzirme izinleri, süt sağma gibi sorulardan oluşan
toplam 18 soru ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği soruları sorulmuştur.
Bulgular: Çalışma süresince 51 çalışan anneye ulaşıldı. Çalışan annelerden 29 (%56,9)’unun
emzirme döneminde formül mama kullandığı görüldü. Yalnızca anne sütü veren anneler ile formula mama veren anneler karşılaştırıldığında formula veren annelerin işe daha erken dönemde
döndüğü (p=0,036) görüldü.
Sonuç: Çalışma sonuçları, doğum izni süresinin daha fazla formül kullanmaktan kaçınmak ve ilk
6 ay yalnızca anne sütü almanın desteklenmesi için daha uzun olması gerektiğini destekledi.
Emzirmenin desteklenmesi için işverenlerin emziren annelere daha uygun koşullar sağlaması
gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Emziren anne, çalışan anne, emzirme, anne süt
ABSTRACT
Objective: Breast milk is considered to be natural, reference nutrition for infants . The American
Academy of Pediatrics and World Health Organization recommend that infants should be exclusively breastfed for about 6 months and breasteeding should be continued at least for 12 months
as long as both the mother and the infant desire. It is known that mothers who started to work
during breastfeeding period have difficulty in continuing breastfeeding due to inconvenient
workplace conditions and breastfeeding breaks. Social support, known to have a role in coping
with stress, has also been shown to be effective in maintaining breastfeeding. The aim of our
study is to evaluate the problems faced by the mothers working in a training and research hospital related to the workplace environment and conditions and their social support.
Method: The study group consisted of mothers who had children under three years of age and
working in a training and research hospital. Eighteen questions prepared by the researchers, and
questions in the Multidimensional Scale of Perceived Social Support were addressed to the mothers participating in the study about their breastfeeding period, return time to their work, breastfeeding permission, and milking, etc.
Results: Fifty-one working mothers were reached during the study period. It was seen that 29
(56.9%) working mothers used formula during breastfeeding period. When mothers exclusively
breastfed their infants, and those used formula during breastfeeding period were compared, it
was seen that the mothers who used formula returned earlier to work (p = 0.036).
Conclusion: Study results supported that the period of maternity leave should be longer to avoid
using formulas more frequently, and to support exclusive breastfeeding for the first 6 months. It
was concluded that employers should provide more suitable conditions for breastfeeding mothers to support breastfeeding.
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GIRIŞ
Anne sütü, bebeğin gereksinim duyduğu besin
maddelerini uygun miktar ve kalitede içeren,
öğün süresince ve bebeğin vücut ağırlığına göre
içeriği değişebilen tek canlı besindir.1,2 Amerikan
Pediatri Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü ilk 6
ay yalnızca anne sütü ile beslenmeyi, devamında
en az 1 yıl ve ötesinde olmak üzere anne ve bebek
istediği sürece emzirmeyi önermiştir.3,4 Emzirmenin anne ve bebek sağlığı için sayısız yararı gösterilmiştir. Anne sütü, bebeğin büyüme, gelişme ve
psikososyal gelişimi üzerine sonuçları en iyi olan
besindir.5 Emzirme aynı zamanda anne ve bebek
arasındaki duygusal bağlantıyı zenginleştirir.6
Emziren annelerin bir kısmı emzirme döneminde
çalışmaya yine başlamaktadır, emzirmeyi sürdürmekte zorluk çekmekte ve emzirmeyi erken dönemde bırakmak zorunda kalmaktadır.7 Ancak,
çalışma alanının düzenlenmesi, süt sağımı için
molalar verilmesinin emzirmeyi desteklediği gösterilmiştir.8
Aile, arkadaş ve yakın çevrenin sağladığı destek
psikolojik sorunların çözümlerini kolaylaştırmada önemli rol oynamaktadır. Stresle baş etmede
sosyal desteğin rolü büyük ilgi uyandırmaktadır.9
Araştırmalar, çeşitli faktörlerin emzirmeyi ve sürdürülebilirliğini etkilediğini ortaya koymuştur. Emzirmeyi etkileyen faktörlerden biri de sosyal destektir.10 Eş ve aile içi desteğin emzirme oranlarını
arttırdığı, anne bebek ilişkisine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.11
Bu çalışmanın amacı, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan annelerin emzirme döneminde iş
yeri koşullarını araştırmak, çalışan annelerde sosyal destek ve emzirme süresi arasındaki ilişkiyi
geçerli bir ölçek yardımıyla değerlendirmektir.

te emzirme sürecini etkileyebilecek herhangi bir
hastalık (prematürite, konjenital kalp ya da akciğer
hastalığı, major ya da multipl anomali gibi) olması
durumunda çalışmaya dâhil edilmedi. Çalışma süresince 53 çalışan anneye ulaşıldı, 2 annenin bebeğinin prematürite nedeniyle yenidoğan yoğun
bakım ünitesinde yatış öyküsü olması nedeniyle
çalışma grubundan çıkarıldı. Araştırmaya katılan
annelerin onamları alındıktan sonra öncelikle araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda
hazırlanan emzirme süresi, işe geri dönme süresi, Sağlık Bakanlığı sertifikalı emzirme danışmanı
tarafından verilen emzirme eğitimi alıp almadığı,
süt izni, süt sağma koşulları gibi konuları irdeleyen toplam 18 sorudan oluşan formu, ardından
da Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ni
doldurmaları istendi.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Zimet
ve ark. tarafından 1988 yılında geliştirilmiş, Eker
ve ark. tarafından 2001 yılında Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliği yapılmıştır (Cronbach alfa=0,89).12,13
Ölçek 3 alt boyut (aile, arkadaş, özel insan) ve 12
maddeden oluşmaktadır. Algılanan sosyal desteğin değerlendirildiği ölçekte kesim noktası bulunmamaktadır ve elde edilen puanın yüksek olması
algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir.
Toplanan veriler tanımlayıcı özellikler tamamlandıktan sonra sonuçlar ortalama± standart sapma
ya da sayı (%) olarak belirtildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov
testi, normal dağılım gösteren değişkenler t testi ve normal dağılım göstermeyen değişkenler
Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Kategorik veriler için ki-kare testi kullanıldı. 0,05’in altındaki p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
BULGULAR

YÖNTEM
Çalışmamız Temmuz 2019-Ağustos 2019 tarihleri
arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini bir eğitim
araştırma hastanesinde çalışan ve üç yaşından küçük çocuğu bulunan anneler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen anneler
sırasıyla çalışmaya dâhil edildi. Anne ya da bebek26

Çalışma süresince 53 çalışan anneye ulaşıldı ve 2
annenin bebeğinin prematürite nedeniyle yenidoğan yoğun bakımda yatış öyküsü olması nedeniyle çalışmaya dâhil edilmedi. Dâhil edilen 51 annenin ortalama yaşı 33,5 yıl saptandı, çoğunluğunun
üniversite mezunu olduğu ve doğum için özel
hastaneyi tercih ettiği görüldü (Tablo 1).
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Tablo 1. Annelerin sosyodemografik özellikleri.
Yaş (yıl)

33,5 (26-42)

Öğrenim Durumu (n, %)
Üniversite mezunu
Lise mezunu

44 (86,3)
7 (13,7)

Meslek (n, %)
Doktor
Hemşire
Sekreter
Memur
Personel

14
17
16
2
2

Doğum Yapılan Hastane (n, %)
Özel Hastane
Devlet Hastanesi
Üniversite Hastanesi

34 (66,7)
13 (25,5)
4 (7,8)

(27,5)
(33,3)
(31,4)
(3,9)
(3,9)

Çalışmaya katılan annelerin yarısının emzirme eğitimi aldığı ve ¾’ünün süt izni kullandığı saptandı
(Tablo 2). Annelerin 18 (%35,3)’inin bebeği altı ay
ve altındayken çalışmaya yine başladığı görüldü.
Annelerin yarısının iş yerinde süt sağma olanağı
olduğu, bu annelerinde sekizinde süt sağma odası
olduğu belirlendi (Tablo 2).
Bebeklerin 38 (%74,5)’inin ilk 6 ay yalnızca anne
sütü aldığı görüldü. Yalnızca anne sütü verme
süresi ortalama 5,4 ay olarak bulundu. Emzirme sürelerine bakıldığında, annelerin ancak 13
(%25,5)’ü bebeklerini 1 yaşa kadar, 17 (%33,3)’si
1 yaş sonrasına kadar emzirmeye devam ede-

bilmişti. Annelerin 21 (41,2)’i ise bir yaş öncesi
emzirmeyi sonlandırmak zorunda kaldığı saptandı. Annelerin yarısının emzirme döneminde farklı
nedenlerle bebeğine formula verdiği, ¼’inin 6 ay
altında tamamlayıcı beslenmeye geçtiği görüldü
(Tablo 2).
Emzirme eğitimi alan ve almayan annelerin bebeklerinin yalnızca anne sütü alım süreleri, anne
sütü alım süreleri, ek gıdaya geçiş zamanları karşılaştırıldı ve iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmadı (Tablo 3).
İşe dönüş zamanı ve yalnızca anne sütü ile anne
sütü verme süreleri karşılaştırıldığında da yine
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo
3). Ek mama veren anneler değerlendirildiğinde
istatistiksel olarak anlamlı şekilde işe daha erken
aylarda döndükleri belirlendi (sırasıyla 7,24 ±5,79
ay; 10,15 ±6,30 ay, p=0,036).
Çalışan annelerin sosyal destekleri Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile değerlendirildi, annelerin toplam ölçek skoru 62,54±15,82 olarak bulundu. Anne sütü verme süreleri değerlendirildiğinde,
12 ay ve altında anne sütü veren anneler ile 12 ay
üzerinde anne sütü veren annelerin ölçek skorları
arasında anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 4).

Tablo 2. Annelerin emzirme durumları, formula mama ve tamamlayıcı beslenme başlama zamanları.
Emzirme Eğitimi (n, %)
Aldı
Doğum öncesi
Doğum sonrası
Almadı

30
15
15
21

Süt izni kullanıma (n, %)

44 (86,3)

Süt izni kullanıma süresi (ay, ort)

(58,8)
(29,4)
(29,4)
(41,2)

8,4

İş Yerinde süt sağma olanağı olma (n, %)

27 (52,9)

Yalnızca anne sütü verme süresi (ay, ort)

5,4

Altı ay yalnızca anne sütü alımı (n, %)

38 (74,5)

Formula mama verme (n, %)
Anne sütü yetersizliği
Bebeğinin kilo alımının az olması
Çalışmaya başlama

29 (56,9)
18 (35,3)
3 (5,9)
8 (15,7)

Altı aydan önce tamamlayıcı beslenmeye başlama
Anne sütünün az olması
Bebeğin kilo alımının az olması
Kendi isteği
Çalışmaya başlama

13 (25,5)
6 (11,8)
1 (1,9)
3 (5,9)
3 (5,9)
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Tablo 3: Yalnızca anne sütü alım süresi, anne sütü alım süresi, ek gıdaya geçiş zamanının emzirme eğitimi ve işe dönüş zamanı
ile ilişkisi.
Emzirme Eğitimi Alan
(n=30, %)

Emzirme Eğitimi Almayan
(n=21)

p

Yalnızca Anne Sütü Verme Süresi (ay)

5,46±1,22

5,38±1,28

0,810

Anne Sütü Verme Süresi (ay)

15,93±8,31

14,78±14,78

0,694

9 (30)
21 (70)

4 (19,1)
17 (80,9)

0,377

İşe Dönüş Zamanı
(<6 ay)

İşe Dönüş Zamanı
(≥6 ay)

Yalnızca Anne Sütü Verme Süresi (ay)

5,33±1,28

5,48±1,23

0,680

Anne Sütü Verme Süresi (ay)

15,72±8,85

15,21±7,37

0,865

Ek Gıdaya Geçiş Zamanı (n, %)
< 6 ay
≥6 ay

Tablo 4. Annelerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçek Skorları ile emzirme sürelerinin karşılaştırılması.
Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal
Destek Ölçek
Skoru
Anne Sütü Verme
Süreleri
≤12 ay
>12 ay
Toplam

64,69± 11,47
60,23 ±19,47

p

p=0.441

62,54±15,82

TARTIŞMA
Çalışmamızda, bazı annelerin çalışmaya başlaması
nedeni ile emzirmeyi erken sonlandırmak, bazılarının ise anne sütü yetersizliği nedeniyle bebeğine ek olarak formula kullanmak zorunda kaldığı
saptandı. Anne sütüne ek olarak formula kullanan
annelerin işe daha erken aylarda geri döndüğü
görüldü. Bu sonuçlar, emzirme döneminde işe
geri dönen annelerin emzirmeyi devam ettirmede
zorluklar yaşadıklarını gösterdi. Çalışan kadınlarda
emzirmeyi bırakma nedenleri içinde anne sütünün
yetersizliği ve işe geri dönme ilk sıralarda yer almaktadır.14
Çalışmamızda, ilk 6 ay yalnızca anne sütü alma
oranının Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018
Raporu’nda verilen %41 oranının üzerinde olduğu
görüldü.15 Bu durumun nedeninin çalışmaya katılan annelerin 3. basamak, anne bebek dostu bir
hastanede çalışan anneler olması nedeniyle sağlığa ulaşımın ve bu konudaki farkındalığın yüksek
olması, katılımcıların yarıdan fazlasının sağlık çalışanı olması nedeniyle olabileceği düşünüldü. An28

cak, annelerin yarıya yakınının emzirmeyi 1 yaştan
önce sonlandırdığı görüldü. Daha önce yapılmış
bir çalışmada da annenin çalışma durumunun ilk
altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmeye etkisi bulunmazken, toplam emzirme sürelerinin anlamlı
derecede kısa olduğu gösterilmiştir.1
Çalışmamızda, anne sütüne devam etmede zorlanan bazı annelerin ek gıdaya erken geçtikleri görüldü. Literatürde de benzer şekilde çalışan annelerde ek gıdaya erken başlama oranlarının yüksek
olduğu görülmüştür.14,16
Doğum öncesi dönemde sağlık personeli tarafından emzirme eğitimi verilen annelerin oranlarının
%22,7–53,7 arasında olduğu daha önce yapılan
toplum tabanlı çalışmalarda gösterilmiştir.17,18
Çalışmamızda bu oran daha yüksek saptanmıştır.
Emzirme eğitimi alan annelerin bebeklerinin daha
uzun süre yalnızca anne sütü ve anne sütü aldığı
gösterilmiştir.19,20 Çalışmamızda, emzirme eğitimi
alan ve almayan gruplar arasında fark saptanmamasının nedeninin çalışmaya katılan anne sayısının
yetersiz olması nedeniyle olabileceği düşünüldü.
Annelerin süt izni kullanmada genellikle sıkıntı yaşamadığı görülürken süt sağma için özel alan ve
zaman bulma konusunda sorunlar yaşadığı görüldü ve çok az annenin çalıştığı bölümde süt sağma
için özel alan yer alıyordu. Daha önce yapılan çalışmalarda, iş yeri koşullarının uygun olmasının ilk
6 ay yalnızca anne sütü kullanımını olumlu yönde
etkilediği gösterilmiştir.21 İşe döndükten sonra 4
aydan daha kısa süre içinde emzirmeyi bırakan
anneler, anne sütünü sağmak için esnek bir zama-
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na veya özel bir alana sahip olmadıklarını bildirmişlerdir.22
Çalışmamızda, işe dönüş zamanı ve yalnızca anne
sütü ile anne sütü verme süreleri arasında fark bulunmazken, daha önce yapılan çalışmalarda işe
daha erken dönen veya tam zamanlı çalışan kadınların emzirme süreleri daha düşük bulunmuştur.23
Doğum sonrası işe başlama zamanının yalnızca
anne sütü ile beslenme üzerine önemli bir etkisinin olduğu, izin süresinin 6 aydan düşük olduğu
grupta yalnızca anne sütü ile beslenme süresinin
düşük olduğu gösterilmiştir.24 Çalışmaya katılan
anne sayısının kısıtlı olması ve çoğunun sağlık çalışanı olması nedeniyle emzirme konusunda bilgi
ve isteğin yüksek olması sonucu olarak fark saptanamamış olabilir.
Sosyal desteğin anne sütü devamlılığına etkisi
gösterilemediği çalışmamızın aksine literatürde eş, aile ve arkadaş desteğininin anne sütü ile
beslenme oranlarını attırdığı belirlenmiştir.25-27
Çalışmamızda anlamlı bir sonuç bulunamamış olmasının nedeni örneklem büyüklüğümüzün kısıtlı
kalmış olması ve sağlık çalışanlarının sosyal destek gereksiniminin toplumdan farklı olması nedeniyle olabilir.
SONUÇ
Bulgularımız çalışan annelerin süt izni kullanmada
zorluklar çektiği, süt sağma için özel alan ve zamanlarının yeterli olmadığını düşündürmektedir.
Annelerin işe erken dönüşü ek formula kullanma
gereksinimini etkilemektedir. Bu nedenle anne
sütü ile beslenmeyi desteklemek için devlet politikalarının daha da geliştirilerek annelerin doğum
sonu ücretli izin sürelerinin arttırılması ve emziren
annelerin çalışma koşullarının daha uygun duruma
getirilme çabalarının devamının gerekliliği ortaya
konmuştur.
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