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ÖZET 

Aydın D. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Pretermlere Dinletilen Klasik 

Müziğin, Bebeklerin Stres Belirtileri, Büyümesi, Oksijen Saturasyon Düzeyi ve 

Hastanede Kalış Süresine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2006 

Araştırma, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan bakım sırasındaki müzik 

dinletisinin preterm bebeklerin büyüme (kilo, boy, baş çevresi), stres belirtileri, oksijen 

saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değeri ile hastanede kalış süresine etkilerini 

görmek amacıyla deneysel tipte planlandı.  

Araştırma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Özel Bakım Ünitesinde 

Kasım 2004-Şubat 2006 tarihleri arasında 13 deney ve 13 kontrol grubu olmak üzere 26 

preterm bebekle gerçekleştirildi. İlk 24 saati stabil, entübe olmadan geçiren vakalar 

seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilip ailelerinden “Bilgilendirilmiş Onam 

Formu” doğrultusunda yazılı izinleri alındı ve “Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu” 

dolduruldu. Deney grubundaki bebeklerin küvözüne müzik sistemi kuruldu ve 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hemşirelerin gün içinde verdiği bakımlardan biri 

seçilerek (öğleden sonra verilen en uzun süreli bakım) servis hemşireleri tarafından 

pretermlere bakım sırasında her gün 1 saat süre ile klasik müzik dinletildi. Bakım 

öncesi, 5. ve 55. dk’da gözlenen stres belirtileri, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı ile 

solunum değerleri Hasta Takip Formuna kaydedildi.  

Deney ve kontrol grubundaki bebeklerin büyüme değerleri, hastanede kalış süreleri ve 

oksijen saturasyon düzeyi değerlerinde anlamlı fark görülmezken (p>0,05), stres 

düzeylerinde anlamlı azalma gözlendi (p<0,05). Kalp tepe atımı ve solum değerlerinin 

ise normal sınırlar içinde kaldığı gözlendi (p>0,05). Sonuç olarak yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde yatan preterm bebeklere dinletilen klasik müziğin preterm bebeklerin 

stres davranışlarının azalmasında, kalp tepe atımı ve solunum değerlerinin normal 

sınırlar içinde kalmasında etkili olduğu ancak büyümeleri üzerine etkili olmadığı 

belirlendi. 

Anahtar Kelimeler : müzik, preterm, yoğun bakım, stres, oksijen saturasyonu. 



ABSTRACT 

Aydın D. The classical music’s effects, which was listened to preterms in Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU), on babies’ stress signs growing attitude oxygen 

saturation level and hospitalization period. Istanbul University Health Sciences 

Institute Child Health and Diseases Nursery Programme, Master Thesis, İstanbul, 

2006 

The research has been planed in order to observe the effects of music, which was given 

in NICU treatment, over the growth of preterm (weight, height, head 

circumference),stres signs, oxygen saturation, heart peak rate, respiratory parameters 

and the hospitalization time. 

The study was preformed between November 2004-February 2006 in totaly 26 preterm 

babies, 13 of them was experimental group, and remaining is control group, situated in 

the NICU of İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Pediatrics Department. 

The cases which passed the first 24 hours stable and without being intubated were 

assessed according to selection criteria. Written permission were taken from their 

families according to informed consent from and “Baby Identifier Information Form” 

were fullfilled. After the music system was set up in the incubator of the experiment 

group; preterms were given one hour of classical music listening every day in the 

afternoon, during the longest care period of the day. The observed heart peak flow, 

oxygen saturation , stres signs and respiratory parameters of the pre-care, 5. and 55. 

minutes were saved to the patient follow-up card. A significant decline of stres level 

was observed between the neonatals in the experiment and control group, while no 

meaningful diffrence were observed in their hospitalization time, oxygen saturation and 

growth marks. The peak heart flow and respiratory values were under normal limits. 

As a conclusion listening classical music decreased the stess attitudes of the newborns 

in the NICU, kept their heart peak flow and respiratory values under normal limits but 

had no effect on their growth.  

Key Words: music, preterm, intensive care, stres, oxygen saturation. 

 
 
 
 



BÖLÜM 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Müzik/müzik terapisi, sağlık bakımında geçmişten günümüze dek kullanılan ve 

son 10 yıldır gelişmiş ülkelerde gündemde olup, tekrar kullanılmaya başlanılan bir 

yöntemdir (43, 61, 93). Bazı kaynaklarda alternatif tıp yöntemleri arasında geçmekte ve 

yatak başı tedavisi (bedside) olarak adlandırılmaktadır (22, 60, 61, 94).  

Müzik, insanlar arasında birliği ve kardeşliği yaratmakta yardımcı olma, 

insanların ruh sağlığını olumlu olarak etkileme ve psikolojik sorunları gidermede 

yardımcı araç olarak kullanılır (5). Kontrollü kullanılan müzik terapisi, hastalık ve 

yetersizlik durumunda fizyolojik, psikolojik ve duygusal bütünleyici etkileri olan bir 

yöntem olarak da tanımlanmaktadır (47, 93).  

Sağlık teknolojisindeki gelişmeler ile preterm bebeklerin yaşam şansı giderek 

artmaktadır. İntrauterin ortamlarından zamanından önce ayrılan pretermler Yenidoğan 

Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) gibi çok farklı bir ortamla karşılaşırlar ve adaptasyon 

süreci yaşarlar. Bu süre içinde gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozuklukları içeren 

uzun süreli bakıma ihtiyaç duyarlar. 

Son yıllarda YYBÜ’de yatan bebeklere bireyselleştirilmiş destekleyici 

gelişimsel bakım doğrultusunda verilen hizmetlerin/bakımın yenidoğan/pretermlerde 

stres belirtilerini azalttığı bilinmektedir. 1980’den bu yana bu konuda çalışmalar yapan 

Heidelise Als’ın geliştirdiği Sinaktif Teoriye dayanarak prematüre bebeklerin davranış 

organizasyonunu sağlamada “Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakımdan” 

yararlanılmaktadır. Gelişimsel bakım; ışık ve ses yönetimi, pozisyon 

verme/kundaklama, emzik kullanımı, anne veya bakıcının tensel temasını içeren 

kanguru bakımı ve uyarıcı prosedürleri (müzik vb) bir araya toplayarak uyanık ve 

dinlenme durum döngülerinin açıklanmasına imkan sağlamıştır (31, 48, 69, 70). Yapılan 

çalışmalarla bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım içinde kullanılan müziğin (klasik 

müzik, ninni, geleneksel müzikler, anne-bayan sesi, vb) bebekler için tıbbi ve gelişimsel 

açıdan yararlı olduğu gösterilmiştir (44, 78). 

 

YYBÜ’deki pretermler intrauterin dönemden sonra çevre adaptasyonu ve 

YYBÜ’nin ortam şartları nedeniyle stres yaşarlar. Müzik gibi amaçlı sesler öğretme, 



yatıştırma, nörolojik açıdan geliştirme potansiyellerine sahip oldukları için stresi 

azaltmak, kalp atımı ve solunumlarını dengelemek, büyümeyi hızlandırmak ve 

hastanede kalış süresini kısaltmak amacıyla yenidoğan bakım ünitelerinde tercih 

edilirler (44, 78).   

Müzik sakinleştirici/yatıştırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle uzun yıllardır 

iyilik/mutluluk halini arttırmak ve ağrı/acıyı azaltmak amacıyla birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Sağlık ve sosyal yaşamdaki kullanım alanları da giderek 

artmaktadır. Özellikle müziğin etkileri konusunda çalışmalar yapılıp müziğin çocuk 

gelişimi, yenidoğan ve preterm bebekler üzerindeki olumlu etkileri değerlendirilmiş, 

müzik YYBÜ’de tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır (22, 44, 47, 56, 59, 

67, 68, 69, 70, 79, 93). Ancak ülkemizde bu konuda yapılmış bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

Bu çalışma, YYBÜ’de bakım sırası ve devamında dinletilen klasik müziğin 

prematürelerin stres belirtileri, büyüme, oksijen saturasyonu (SO2), kalp tepe atımı 

düzeylerine (KTA), solunum ve hastanede kalış süresine etkilerini değerlendirmek 

amacıyla planlanmıştır. 

 

Araştırmanın Hipotezleri : 

 

 YYBÜ’de yatan pretermlere uygulanan müzik dinletisi pretermlerde; 

Hipotez 1: Stres belirtilerini azaltır. 

Hipotez 2: Antropometrik ölçümlerini (kilo, boy, baş çevresi) arttırır. 

Hipotez 3: Oksijen saturasyon düzeylerini arttırır. 

Hipotez 4: Kalp tepe atımı değerlerini dengede tutar. 

Hipotez 5: Solunum değerlerini dengede tutar. 

Hipotez 6: Hastanede kalış süresini kısaltır. 

 



BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 

2.1.MÜZİK ve SAĞLIK 

Türk Dil Kurumuna göre müzik “ Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar 

çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı/musiki ” dir (86). Müzik terimi, Yunan 

mitolojisinde bilim ve sanat tanrıçası "Müz" isminden kaynaklanmaktadır. Temasını 

sesin oluşturduğu, duygu ve düşünceleri yansıtan en güçlü sanat türü olarak ifade edilir 

(65). 

Konfüçyüs müziği gök ve yer arasındaki ahenk olarak tanımlamıştır (65). Miladi 

takriben 1000 yıl önce yazılan Konfüçyüs’ün eserleri arasında “Büyük Bilgi ve Müzik 

Hakkında Notlar” adlı kitapta musikinin imparatoru devirebilecek ve devlet düzenini 

değiştirebilecek bir güce sahip olduğu yazılıdır (42). Günümüzde Amerikan Müzik 

Terapi Birliği’nin 1997’de yaptığı tanımlamaya göre “Müzikterapi; bireylerin fiziksel, 

psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini 

kullanan uzmanlık dalıdır ” (89). 

Tarihsel olarak incelendiğinde müzik büyüsel, dinsel, askeri ve eğlence amaçlı 

olarak  kullanılmıştır. Hastalıkların iyi edilebilmesi için çeşitli tedavi yollarını denemiş 

olan insanoğlu, bilgilerinin ve inançlarının ışığında, müziğin de hastalıkların tedavisinde 

etkili olabileceğini düşünmüş birçok alanda ve özellikle ruhi ve akli marazi hallerde 

tedavi vasıtası olarak kullanmıştır (5, 38, 42, 61, 93). Çünkü insanlar müziğin 

rahatlatıcı, yaşama renk katan ve insanın ruh sağlığında tartışılmaz bir işlevi olduğuna 

inanmışlardır (5). 

İnsanların genetik ve kültürel gelişmesi, onları daha yakın ilişkiler içine sokar. 

Müzik, insanlar arasında birliği ve kardeşliği yaratmakta yardımcı olma, insanların ruh 

sağlığını olumlu olarak etkileme, psikolojik sorunları gidermede yardımcı araç olarak 

kullanılır. Kısaca müzik insana, insanlığın gereksinimi olan birçok olguyu sağlar. 

Müzik/müzik terapisi, sağlık bakımında geçmişten günümüze dek kullanılan ve 

son 10 yıldır gelişmiş ülkelerde gündemde olup, tekrar kullanılmaya başlanılan bir 

yöntemdir (42, 61, 93). Bazı kaynaklarda alternatif tıp yöntemleri arasında geçmekte ve 

“bedside” yatak başı tedavisi olarak adlandırılmaktadır (22, 60, 94). Kontrollü 



kullanılan müzik terapisi, hastalık ve yetersizlik durumunda fizyolojik, psikolojik ve 

duygusal bütünleyici etkileri olan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (94).  

Müzik terapisi uzun tarihsel geçmişe sahip bir yöntemdir. Evrenin  esrarlı 

olduğuna, ruhlar veya doğaüstü güçler tarafından yönetildiğine inanan antik dönem 

insanı, hastalığın nedenini bedene giren kötü bir ruhun eseri olarak yorumlamıştır. 

Hekimin görevini üstlenmiş olan büyücü, şifalı bitkiler, danslar ve tütsüyle karışık 

ayinlerle hastanın bedenine girdiğine inandığı kötü ruhu uzaklaştırmaya çalışmıştır. 

Müzik büyücü tarafından kötü ruhla iletişim kurmak ve onu kontrol altına alabilmek 

için kullanılmıştır. Tedavi esnasında söylenen şarkılar, kötü ruhun tepkisine göre şiddeti 

gittikçe yükselen veya alçalan, hızlanan  ya da yavaşlayan bir melodi üzerine 

kurulmuştur (5). İlkel insan müziğin tedavide önemli olduğuna inanmıştır (5, 89). 

Müzikle tedavi yöntemlerini kullanan medeniyetlerden biri de Eski 

Yunanlılardır. Eski Yunan'da müzik tanrısının ve her biri bir müzik dalını simgeleyen 

dokuz müzik perisinin olduğuna inanılmış, müzik tüm erdemlerin temeli olarak 

görülmüştür (5, 65). 

Müzik tanrısı olan Apollon antik dönemde Lir adlı çalgıyı insanların sıkıntılarını 

gidermek için kullanmıştır. Müzik yeteneği konusunda kıskanç olan Apollon, keçi 

ayaklı orman cini olan Pan'ın Flüt'ünü kendi Lir'ine tercih ettiği için Kral Midas'a eşek 

kulaklarını vermiştir. Apollon'un oğullarından eski ünlü bir müzisyen olan Orphee'nin 

de oldukça etkili şekilde lir çaldığı anlatılır (5).  

Yunan filozof  Sokrates'in öğrencisi Platon (Eflatun) da M.Ö. 400'lü yıllarda, 

müziğin ahenk ve ritim ile ruhun derinliklerine etki ederek, kişiye bir hoşgörü ve 

rahatlık verdiğini belirtmiştir. Ayrıca Platon, şarkıyı iyileştirici özelliği olan bir çare 

olarak kabul etmekte birlikte, şarkı olmaksızın hastaya uygulanan reçetelerin etkisiz 

olacağını da ekler (5). 

M.Ö. 500-585 yılları arasında yaşayan büyük Yunan filozofu ve matematikçisi 

Pytagoras, umutsuzluğa düşen veya çabuk öfkelenen hastaları, belirli melodilerle tedavi 

edebilme olanaklarını araştırmış ve müzikle tedavi yöntemini ilk kullananlardan biri 

olmuştur (5, 60, 61).  

 



Mısır’lılar müziği kadınlarda fertilizasyonu stimüle etmek için kullanmışlardır. 

Eski Hebrews’ler, müziği fiziksel ve mental hastalıkların tedavisinde kullanmışlar. 

Confucius, Plato ve Aristoteles müziğin etkileri üzerine çalışmalar yapmışlardır (61, 89, 

93). 

Platon'un öğrencisi ve Büyük İskender'in hocası Aristoteles, M.Ö. 322-384’de 

müziğin insan ruhu üzerindeki etkilerini araştırmış ve bunu yazılarında belirtmiştir (5, 

42). 

Hipocrates’in de 2400 yıl önce, bazı hastalıkları tedavi için, hastaları ilahilerle 

tapınağa götürdüğü bildirilmektedir (5). 

Yunanistan'ın en ünlü anatomi ve fizik bilgini olan Claudis Galien müziğin, 

akrep ve böcek sokmalarına karşı panzehir olduğunu ileri sürdüğü bildirilmektedir (5). 

 Eski Yunan’lılar müziği, sindirime ve uykuya geçişe yardım etmede ve mental 

hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır. 11.y.y.’da Fransız manastır tıbbında müzik, 

beden ve ruh arasındaki iyileştirme tedavileri için kullanılmıştır. Rönesans döneminde 

doktorlar tarafından depresyonda olan Avrupa Krallarının tedavisinde kullanılmıştır.  

19 y.y.’da Florence Nightingale hastanede yatan hastalar üzerinde piyano 

dinletisi ile müziğin yararlı etkilerini değerlendirmiştir (61, 93). 

İslam medeniyetleri arasında da müzik önemli bir olgudur. İnsanlar din 

kardeşlerini birlikte ibadet etmeye, belli bir melodiyle çağırırlar. Kur'an çeşitli iç 

müziklerle okunur ve bu okuma biçimlerinin çeşitliliği bir övünç kaynağıdır. Hastaların 

müzikle tedavi edilmesi de yine bir İslam medeniyetinde gerçekleşmiştir. 1470 yılı 

Osmanlı devletinde hastaların müzikle tedavi edilmeye başlandığı yıldır. Bu amaçla 

İstanbul'da yetmiş odalı, iki yüz yataklı Fatih Darülşifası kurulmuştur. Müzik ile 

tedavide asıl merkez ise Edirne'de II. Beyazıt tarafından Tunca Nehri kıyılarına 

yaptırılan Darülşifa'dır. 1484-1488 yılları arasında burada bulunan tüm hastalar, 

özellikle ruh hastaları müzikle tedavi edilmişlerdir (38, 65, 74, 89). 

Rahatsızlığı ve stresi azaltıcı olarak bilinen müzik terapisi, günümüzde erişkin 

yoğun bakım ortamındaki kalp hastalıklarının tedavisinde, anestezi sonrası iyileşme 

döneminde, ağrı kontrolünde, YYBÜ’de vb. birçok sağlık alanında kullanılmaktadır 

(22, 67, 68, 69, 71). Schwartz (22, 67, 68, 69, 70), çalışmalarında uygulanan müzik 

terapisinin hastaneden taburculuk süresini kısaltarak maliyeti azalttığını göstermektedir. 



Yapılan çalışmalarda müziğin ağrıyı azaltıcı etkileri olduğu ve yoğun bakımda entübe 

hastalarda sakinleştirici etkileri olduğu gösterilmiştir (3, 20). Bunların yanında müzik 

terapisi, Alzheimer, Parkinson hastalıklarının tedavisinde, otistik çocukların 

tedavisinde, hipertansiyon, migren, koroner kalp hastalıkları vb hastalıklarda terapötik 

olarak kullanılmaktadır (22, 47, 60, 61, 93).   

2.2.YENİDOĞAN BAKIMI 

2.2.1.Preterm Bebek ve Özellikleri 

Son mensturasyon tarihinin ilk gününden doğuma kadar olan gebelik süresinin 

259 günün altında bulunmasına “preterm doğum” ve 37.hafta tamamlanmadan doğan 

bebeğe ise preterm denir (8, 83, 84). Anne ve bebeğe ait bireysel özellikler ya da 

sosyoekonomik durum prematüreliğe neden olabilir (8, 84). 

Perinatal ve neonatal mortalite, bir ülkenin anne ve çocuk sağlığı durumunun, 

dolayısı ile gelişmişlik düzeyinin iyi bir göstergesidir (84, 91, 92). Dünya Sağlık 

Örgütünün (DSÖ-World Health Organization-WHO)   verilerine göre her yıl 7.1 milyon 

perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde, %40’ı ilk 

24 saatte ve %75’i ilk yedi günde gerçekleşmektedir. Yenidoğan ölüm nedenleri 

ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte DSÖ’nün 2001 yılı verilerine göre 

dünyada yenidoğan bebek ölümlerinin %32’si enfeksiyonlara, %29’u doğum asfiksisi 

ve travmasına, %24’ü prematürelik ile ilgili sorunlara, %10’u konjenital 

malformasyonlara, %5’i diğer nedenlere bağlıdır (31, 84, 91, 92). 

Prematürelik, gelişmekte olan ülkelerde neonatal mortalite ve morbiditenin en 

önemli sebebidir. Prematürite, perinatal mortalite ve morbiditelerin yaklaşık             

%75-80’inden sorumludur. DSÖ’nün 2004 verilerine göre etnik olarak farklı 

popülasyonlarda  preterm doğum hızları benzerdir ve yaklaşık olarak tüm doğumların 

%8.6’sı olarak bildirilmektedir. Türkiye’de preterm doğum oranı ile ilgili kesin veriler 

bulunmamaktadır (31, 91, 92). Türk Neonatolji Derneğinin 1999 yılında yaptığı bir 

çalışmaya göre perinatal ölüm nedenlerinin %26’sını prematürelik oluşturmaktadır. 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003 verilerine göre ülkemizde beş yaş 

altı çocuk ölüm hızı binde 37, bebek ölüm hızı binde 29, postneonatal bebek ölüm hızı 

binde 12, neonatal bebek ölüm hızı 17’dir (31, 84, 91, 92). 



Amerika Birleşik Devleti (ABD)’inde 1950’ler ve 1960’larda düşük doğum 

tartılı bebeklerde morbidite yüksekliğinin fark edilmesi ile perinatal bakım önem 

kazanmıştır (84).  

Yenidoğanlar  iki şekilde sınıflandırılır. 

1. Gestasyon haftasına (GH) göre yenidoğanlar 

- Preterm   : 37 GH+ 6 gün içinde doğanlar 

- Term       : 38-42 GH içinde doğanlar 

- Postterm : 43 GH’dan sonra doğanlardır (17, 36, 66).  

Preterm bebekler de kendi aralarında ; 

- ileri derecede preterm- immatür preterm (24-31 GH),  

- orta derece preterm- preterm (32-36 GH) 

- sınırda preterm (37 GH) olmak üzere üç gruba ayrılır.  

Pretermler için doğum ağırlığına göre sınıflama da kullanılmaktadır (17, 36). 

- 1500 gr’ın altında olanlar (Çok düşük doğum ağırlıklı-Very Low Birth Weight- 

VLBW) 

- 1000 gr’ın altında olanlar (Aşırı düşük doğum ağırlıklı-Extremely Very Low Birth 

Weight-ELBW) (17, 83). 

2. Doğum ölçülerine(ağırlık, boy, baş çevresi) göre yenidoğanlar  

- Small for Gestational Age-SGA : Gestasyonel haftaya göre doğum ölçüleri 10. 

persantil altında olan bebekler, intrauterin büyüme geriliği veya gestasyonel haftasına 

göre düşük gelişim gösteren bebekler 

- Appropriate for Gestational Age–AGA : Gestasyonel haftasına göre 10.-90. persantil 

arasında olan bebekler, normal gelişim gösteren bebekler 

- Large for Gestational Age-LGA : Gestasyonel haftasına göre doğum ölçüleri 90. 

persantilin üzerinde olan bebekler, gestasyonel haftaya göre fazla gelişim gösteren 

bebekler (17, 36, 83). 

 



Genel olarak düşük doğum ağırlıklı bebeklerin üçte ikisinin preterm, üçte birinin 

ise zamanında ancak düşük doğum ağırlıklı (SGA) bebekler oldukları kabul edilir (91, 

92). Gelişmiş ülkelerde düşük doğum ağırlıklı (< 2500 g) yenidoğanların yaklaşık % 

70’ini preterm yenidoğanlar oluşturur.  

Diğer canlılara oranla biyolojik ve psikolojik açıdan hazırlıksız olarak dünyaya 

gelen insan yavrusunun sıcak, güvenli ve kendisini koruyan bir ortama gereksinimi 

vardır. Doğumdan sonra yaşamın ilk günü, ilk haftası ve ilk ayı yenidoğanın dış ortama 

uyumunun düzenlenmesi açısından çevrenin yardımına en fazla ihtiyacı olduğu ve 

değişikliklere en fazla duyarlı olduğu dönemdir (84). Preterm bebeklerin bu dönemde 

stabil bir duruma gelebilmesinde başka bir bireyin bakım gereksinimine çok daha fazla 

ihtiyacı vardır. Çeşitli araştırmalar term bebeklere göre preterm bebeklerin algılama ve 

bilgi-süreç yeteneğinin farklılaştığını; çevresel uyarılara daha az aktif, uyanık, sosyal 

yönden daha düşük düzeyde yanıt verdiğini göstermiştir (28, 44). 

Preterm bebekler diğer riskli yenidoğanlardan oldukça farklı bir gruptur. 

Preterm bebeklerin bakımındaki en önemli sorun tüm sistemlerdeki olgunlaşma 

eksikliğidir. Olgunlaşma eksikliğinin derecesi, gestasyon yaşının süresi ile yakından 

ilişkilidir. Bu bebeklerin doğum ağırlığı ve gestasyon yaşı ne kadar küçükse, sistemlerin 

olgunlaşma eksikliği o kadar fazla olacaktır. 

Preterm bebeklerin vücut ısısının korunması, büyüme ve gelişmelerinin 

izlenmesi, beslenmesi, aşıları, apne ve bradikardisi, göz ve işitme sorunları, kronik 

akciğer sorunları, nörolojik izlemi ve aile etkileşimi özellikle önemli olup izlenmesi 

gereken durumlardır (90). Ancak burada konu ile ilgili izlemlere yer verilmiştir. 

 

Büyüme ve Gelişme   

Preterm bebeğin büyüme hızı; gestasyonel yaş, doğum tartısı, yenidoğan dönemi 

hastalıklarının ağırlığı, yenidoğan döneminde alınan kalorinin miktarı, çevresel ve 

genetik faktörlerden etkilenir (36, 66). 

 Preterm bebeklerin büyümesini izlerken dikkat edilecek en önemli nokta 

“düzeltilmiş yaş”ın kullanılmasıdır. Düzeltilmiş yaş bebeğin kronolojik yaşından 

(takvim yaşı), erken doğduğu hafta sayısının çıkartılması ile elde edilir (17, 66). Preterm 

bebeklerin büyüme ve gelişmelerinin izlenmesinde  düzeltilmiş yaşına göre 36 haftadan 



sonra standart büyüme eğrileri veya preterm bebekler için geliştirilmiş büyüme 

eğrilerinden yararlanılır. 

Kronolojik yaş ile düzeltilmiş yaş arasındaki fark; baş çevresi için 1,5 yaşında, 

tartı için 2 yaşında, boy için ise 3,5 yaşında önemsiz hale gelerek büyümeyi yakalar. 

(36, 66). 

 

Beslenme   

Preterm bebeklerin besin ihtiyaçları term bebeklere göre daha fazladır ve 

gelişme eksikliğine bağlı olarak beslenme önemli bir sorundur. Büyümeyi yakalamak 

için aldıkları enerji 110-130 kcal/kg, bunun için de bebeğe verilen sütün enerjisi 

ortalama 80 kcal/100 ml olmalıdır (4, 51, 63, 89).  

Preterm bebekler için  başarılması en güç hedeflerden birisi emme-yutma ve 

solunum koordinasyonu oluşturmaktadır. Preterm bebek bu kapasiteye 33-34. 

gestasyonel haftadan sonra ulaşabilir (28). Bu haftadan önce doğan bebekler gavajla 

beslenmelidir (4). 

Preterm bebeklere  anne sütü veya özel premature mamaları tolere edebildiği 

sıklıkta verilmelidir. Beslenme term bebeklerden farklı olarak; mide kapasiteleri küçük 

olduğundan sık aralıklarla, bebeği yormadan ve uygun koşullarda yapılmalıdır. Preterm 

doğum yapan annelerin sütleri bu bebeklerin ihtiyaçlarını ilk haftalarda 

karşılayabilmekte daha sonra azalarak yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hastane 

ortamında anne sütü veya formül sütlerin güçlendirilmesi gerekmektedir (51, 63, 89). 

 

İşitme Gelişimi ve Sorunları 

İşitme bebeğin değişik frekans, yoğunluk ve süredeki sesleri ayırt edebilme 

yeteneğidir. İntrauterin dönemde başlayan önemli bir duygusal deneyimdir ve bütün 

yaşam boyunca fizyolojik ve davranışsal sonuçlara yol açabilir (62).  

Fetüste bütün duyu organları prenatal dönemde gelişmeye başlar ve genellikle 

dokunsal, vestibüler, kimyasal, işitsel ve görsel gelişim şeklinde bir sıra izler. Kulakta 

ilk gelişen kısım iç kulaktır. Tüylü hücrelerin gelişimi gebeliğin 10-12. haftalarında 

olurken, dış tüylü hücreler ve 8. sinirdeki sinapslar 22.hafta civarında gelişir. İç kulak 



erişkinlerdeki şekil büyüklüğüne 20-22. haftalarda erişir. İşitme, gebeliğin 20-22. 

haftalarında gelişir (44, 62). 

İşitme kabiliyeti fetüsün en erken ayırt edici yeteneklerinden  birisidir (79). 

Fetüs anneden kaynaklanan seslere olduğu kadar, çevreden gelen seslere de maruz kalır. 

Fetal işitme gebeliğin 22. haftasında başladıktan sonra, eksojen sesler fetüs davranışı ve 

merkezi sinir sistemi gelişimini etkileyebilir (62). Bazı araştırmalarda gebeliğin 

18.haftasında yüksek seslere cevaben fetal kalp atım hızının arttığı vurgulanmıştır.     

25-27. haftalarda fetüslerin çoğunluğu seslere değişken cevap vermeye başlamaktadır. 

29. haftada işitsel uyarana sürekli cevap verir. 30-35. haftalarda anne sesini duyup, bu 

seslere cevap oluşturur ve konuşma sesleri arasında ayırım yapar (79).  

Fetüsün sese karşı verdiği reaksiyonlar, fetal nabız hızı, fetal solunum 

hareketleri, vücut hareketleri (hareketlerde artma veya azalma) auropalpebral refleks 

(yüksek sese karşı gözlerin kapanma refleksi) gibi bazı reflekslerle ölçülebilir. Fetal 

solunum hareketlerinin yalnızca 36-40 haftalık bebeklerde değiştiği gösterilmiştir. 

İntrauterin konuşmanın algılanması ancak 27. haftadan sonra mümkün olduğundan dil 

gelişiminin prenatal başladığı öne sürülebilir. Yapılan araştırmalarda çocukların ana 

dillerinin bazı temel özelliklerini fetal yaşamda öğrendiği yönünde bilgiler vardır (44, 

62).  

Erkek ve kadın şarkıcıların sesleri uterus içine ulaşabilir. Fetal hareketlerin 

müzik ile arttığı çalışmalarla gösterilmiştir (15, 48, 62, 79). Fetüsün reaksiyonu, 

müziğin yüksekliğine, frekansına ve iniş çıkışlarına bağlı olduğu gibi, fetüsün 

maturasyon derecesine de bağlıdır (62). Gebeliğin son trimestrinde çalınan müziğin 

doğum sırasında da çalınması halinde fetüsün çevreyi daha tanıdık algıladığı öne 

sürülmüştür (48, 62, 63, 79). 

Fetüsün aşırı ses karşı verdiği tepkiler genellikle fizyolojik yanıtlardır. Bunlar; 

diyastolik ve ortalama kan basıncında, katekolamin, adrenokortikotropin hormon ve 

kortizol düzeylerinde, kan şekerinde, gastrointestinal motilitede, serum kolestrolünde, 

kas tonusunda artış, vazokonstriksiyon, immun fonksiyonlarda değişme, uyku 

bozukluklarıdır.  

 



Doğumdan sonra yenidoğan ve daha ileri yaş dönemlerinde sese karşı 

davranışsal ve duygusal yanıtlar verilir. Bunlar; yorgunluk, irritabilite, sinirlilik, duygu 

durum bozuklukları, mesleki tatminde düşüklük, kızgınlık, hafıza bozuklukları 

gelişimidir (62). 

Preterm bebeklerde izlenmesi gereken durumlardan biri işitme sorunları olup 

%1-5 oranında sensorinöral işitme kayıpları vardır. Yoğun bakım ünitesindeki 

bebeklerde bu oran  % 2-4'e kadar çıkmaktadır (6, 9, 89). İşitme kaybına yol açan 

faktörler; ailede çocuklukta başlayan işitme kaybının olması, konjenital infeksiyonlar 

(toksoplazmoz, sifiliz, rubella, sitomegalovirüs, herpes), doğum tartısının 1500 gr 

altında olması, kraniofasial anomaliler, ağır perinatal asfiksi, bakteriyal menejit gibi 

hastalıkların geçirilmesi, ototoksik ilaçların kullanılması, uzayan pulmoner 

hipertansiyonun olması, Ekstrakorporel Membran Oksijenerasyonu (ECMO) tedavisi 

alması ve bebeğin kan değişimi gerektirecek hiperbilirubinemisinin olmasıdır (62, 63). 

Sağlıklı gelişme için işitme bozukluğunun erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. 

Erken girişim dil gelişimini olumlu yönde etkileyeceği için akademik, algısal, sosyal ve 

ekonomik faydalar sağlayacaktır (62, 63).  

Taburcu olmadan önce odyolojik test yapılması idealdir. Ancak işitmeyle ilgili 

beyin bölümünün cevabı nedeniyle yalancı pozitif sonuç alınabilir (89). Bu nedenle 

işitme kayıplarının tanısında hedef 3 aylıktan önce tanı konması, tedavi başlangıcının 

ise 6 aylıktan sonraya kalmamasıdır. Yüksek risk durumuna göre tarama konjenital 

işitme kaybı olanların sadece %50'sini tanımladığı için işitme taraması tüm 

yenidoğanlar için önerilmektedir. Preterm bebekler ise zaten yüksek risk grubunda 

olduklarından tüm pretermlerin işitmeleri değerlendirilmelidir. İdeal olarak bebek 

taburcu olmadan önce işitme taraması yapılmış olmalı, ancak eğer yapılamamışsa 

taburcu olduktan sonraki ilk 2-4 hafta içinde yapılmalıdır. Günümüzde en gelişmiş 

şekilleri ile Otoakustik Emisyon (OAE) ve işitsel uyarılmış potansiyeller (Auditory 

Brainstem Response = ABR) yenidoğanın işitme taramalarında tek başına veya birlikte 

uygulanabilecek tarama testleridir (6, 9). ABR özellikle “clik” uyaranlarla 2000-4000 

Hz bölgesindeki işitme eşikleri hakkında fikir vermektedir. ABR tarama odyemetreleri 

ile işitmenin normal olup olmadığı ve kabaca da eşikler hakkında bilgi edinmek 

mümkündür. Son on yılda rutin kullanıma giren OAE ölçümleri kokleadaki dış tüy 



hücrelerinin emisyonunu ölçmektir. Test bebek en az 3 günlük olunca, bebeğin dış 

kulak yoluna yerleştirilen bir prop ile 1-2 dk’da gerçekleştirilir (9). 

 

2.3.BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM  

      PROGRAMI (NEONATAL INDİVİDUALİZE DEVELOPMENTAL CARE  

      PROGRAM-NIDCAP) 

2.3.1.Sinaktif Teori 

 

       Sinaktif  Teori, gelişmekte olan fetüs, yenidoğan ve bebeğin davranışsal 

yeteneklerinin organizasyonunun anlaşılmasına  yardımcı olan bir teoridir. 1982 yılında 

Heidelise Als tarafından geliştirilmiş bir modeldir (2, 28, 49, 84). 

 Sinaktif teoriye göre bebek; sürekli birbiriyle ve aynı zamanda bebekle temas 

halindeki çevresel uyaranlarla (ısı, ışık, ses, sosyal etkileşim, dokunma vb.) etkileşim 

halinde olan  otonomik/fizyolojik, motor, durum düzenleme, dikkat etkileşim ve kendi 

kendini düzenleme sistemi olmak üzere 5 alt sistemden oluşur (28, 49). 

Otonomik /Fizyolojik Sistem :  Kalp hızı, solunum hızı-şekli, kan basıncı, ısı 

kontrolü, renk değişimi, öğürme, hıçkırma, irkilme, tremor, barsak hareketleri vb. 

düzenleyici fonksiyonları kapsar. 

Motor Sistem : Kas tonüsü, postür ve vücut hareketlerini içerir. 

Durum Düzenleme Sistemi : Organizmada bilinç durumu yeterliliği, bebeğin 

uyur durumdan uyanma durumuna kadar olan (hareketsiz uyku, aktif uyku, uykulu 

olma, uyanık hareketsiz, aktif uyanık) farklı durumları ve bir durumdan diğer duruma 

geçiş yeteneği gözlenir (84). 

Dikkat Etkileşim Sistemi : Sosyal sistem de denilebilen bu sistem etkileşim, 

uyanıklık ve etkileşimin güçlü olabilmesi için bebeğin hazır bulunuşluğudur. Bebeğin 

alarm-dikkat durumunu, duyusal uyaranları almasını, şekillendirmesini, çevresindeki 

uyaranlara karşılık vermesini ve çevreyle etkileşimini içerir (28). 

 

 



2.3.2.Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım 

Gelişim, konsepsiyondan ergenliğin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. 

Büyüme ve genetik çevre etkenleriyle etkileşim içindedir. Gelişimin sıra ve düzeni 

bütün çocuklarda aynı iken gelişimin oranı bireyseldir (25). Bireyselleştirilmiş 

gelişimsel davranış modeli gelişiminde ise çevrenin ve sosyal etkileşimin etkisi 

büyüktür. Çevresel faktörler kavramsal gelişimi sağlayıp, zeka düzeyini etkilediği gibi 

özellikle riskli yenidoğanlarda ve pretermlerin ekstrauterin yaşama adaptasyonunda da 

etkilidir (25, 84). Bu nedenle pretermlerin gelişiminde bakım veren kişiyle veya 

ailesiyle etkileşimi son derece önemlidir (11, 25, 49, 80, 84). 

Heidelise Als 1980’den beri yaptığı çalışmalarla pretermlerin gelişimlerini 

desteklemek ve korumak amaçlı sinaktif teoriyi geliştirmiş ve bundan yola çıkarak 

“Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı” oluşturmuştur (11, 32, 

49, 72). 

Yenidoğanın bireyselliğinden ve davranış organizasyonundan yola çıkılarak 

ekstrauterin yaşama uyumunu kolaylaştırmak için çevresel faktörlerin kontrol altına 

alınıp düzenlenmesi, bakım gereksinimlerinin bebek merkezli ele alınıp bebeğin 

gelişimini destekler şekilde uygulanması “Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel 

Bakım” yaklaşımını oluşturmaktadır (2, 11, 25, 32, 49). 

 1980’lerden bu yana birçok çalışma YYBÜ’ deki gelişimsel bakım üzerine 

odaklanmıştır. Bu eğilim bebeğin beyin gelişiminde ve fizyolojik-davranışsal süreçlerin 

sentez edilmesinde gerekli olan uyaranın ve uygun ortamın önemini kabul etmiştir. 

Gelişimsel bakım; ışık ve ses yönetimi, pozisyon verme/kundaklama, emzik kullanımı, 

anne veya bakıcının tensel temasını içeren kanguru bakımı ve uyarıcı prosedürleri bir 

araya toplayarak uyanık ve dinlenme durum döngülerinin açıklanmasına imkan 

sağlamıştır (2). Gelişimsel bakımın belirgin yararlarından bazıları hızlı kilo alımı, 

yoğun bakım komplikasyonlarının azaltılmasına yardımcı, hastaneden daha erken 

taburcu olma, hospitalizasyon için gerekli masrafın belirgin azalışı olarak sayılabilir. 

Müzik ve diğer seslerin çalınışının dahil edilmesi, gelişimsel bakımın doğal bir uzantısı 

olarak görülmektedir (1, 68, 69, 70).  

 

 



Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakımın Aşamaları 

Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım’ın planlanması 2 aşamada 

gerçekleştirilir. 

a) Değerlendirme; sinaktif teorinin alt sistemleri kullanılarak dinlenme halinde, bakım 

sırasında ve bakım sonrasında bebeğin gösterdiği stres tepkileri değerlendirilir (49). 

b) Bakımın planlanması; fiziki çevrenin değerlendirilmesi, direkt bakımın sağlanması, 

ebeveyn/aile merkezli bakım sağlanması ve bakım sürekliliğinin sağlanması aşamalarını 

içerir (25, 84). 

Bebekte Stres Davranışları, 

 Bebeğin olumsuz çevresel uyaranlara maruz kalması bebekte stres 

davranışlarının gelişimine ve bu stresi azaltabilmek, organizasyonu sağlayabilmek için 

düzenleyici fonksiyonları geliştirmesine neden olmaktadır. Sağlıklı term bebekler strese 

genellikle ağlamayla yanıt verirken, preterm veya hasta olan bebekler değişik stres 

belirtileri gösterebilirler (52). Preterm bebekte stres belirtileri; stresin şiddetine ve strese 

karşı oluşturulan fizyolojik davranışsal belirtilere göre sınıflandırılabilir (28).  

Stresin şiddetine göre stres belirtileri; 

Hafif Orta  Ağır 
Göz göze iletişimden 
rahatsız olma         

Yüzde kızarma                                   Solgunluk 

Sağa sola dönme                                     Vücutta renk değişmeleri                   Siyanoz 

Hıçkırma            İç çekme                                             Taşipne 

Yüz buruşturma                                      Regürjitasyon Bradipne 

Çenede aşağı doğru sarkma                    El parmaklarında dışarıya 
doğru açılma                  

Apne 

Gözleri kapama                             Kol-bacaklarda 
ekstansiyon         

Oksijen  

düzeylerinde azalma   

Ağız açma                                     Ani çekilme hareketleri                                Taşikardi 
Dili dışarı çıkarma                        Güçsüzleşme   Bradikardi 

Aksırma 
 Disritmi 

Öksürme 
  

 

 



2.3.3.Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Fizik Çevrenin Değerlendirilmesi ve      

         Düzenlenmesi 

YDYBÜ’de çevre düzenlenmesinin ana temasını, ortamın bebeğin henüz 

ayrıldığı fizyolojik ortamı olan uterusa benzetilmesi oluşturur (84, 85). 

 Yenidoğan, intrauterin dönemde  çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır. Bunlar 

arasında annenin kalp ve bağırsak sesleri ile dış çevreden gelen sesler, annenin ve 

fetüsün hareketlerinden oluşan vestibüler, taktil ve kinestetik uyaranlar ile annenin uyku 

ve uyanık dönemleri, ritmik kalp sesleri ve nörohormonal değişiklikleri sayılabilir (27). 

Her insan doğumu, dış dünyaya adaptasyonunu sağlayan karmaşık bir süreçle 

başlar (45). İntrauterin ortamından zamanından önce ayrılan preterm çok farklı bir 

ortamla karşılaşır ve uterus dışı çevreye başarıyla uyum sağlayabilmek için birçok 

fizyolojik ve davranışsal ayarlamalar yapar. YYBÜ intrauterin çevreden oldukça farklı 

olduğu için özellikle preterm bebeğin gelişim düzeyi ve ihtiyaçlarını tam olarak 

yansıtamaz, bebek karmaşa yaşar ve yeni yaşama uyumu daha zorlaşır (27, 89). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla YYBÜ’de bakım verilen çevrenin bu 

bebeklerin fiziksel ve davranışsal gelişimini destekler tarzda düzenlenmesi önem 

taşımaktadır (7, 63). YYBÜ’lerinin düzenlenmesinde amaç; yenidoğanların, ailelerin ve 

yoğun bakım çalışanlarının medikal, gelişimsel ve emosyonel gereksinimlerinin 

karşılanmasıdır (58, 85).  

YYBÜ’lerinin düzenlenmesi; ünitenin mimari yapısı, her bebeğe ayrılması 

gereken kullanım alanı, enfeksiyona yönelik alınması gereken önlemler, tıbbi ve 

teknolojik cihazların uygun kullanımı yanında, ünitedeki ışıklandırma, ses ve 

gürültünün engellenmesi, hoş olmayan kokuların uzaklaştırılması vb. yenidoğan 

bebeğin stabilizasyonunda rol oynayan etmenleri de içermektedir (58, 85). 

YYBÜ’de ışık, koku/tat, dokunma duyusu ve ses ünite düzeninin sağlanmasında 

önem taşır. 

 

 

 

 



Işık 

 Uterus içinde ışıktan korunan bebek YYBÜ’de 24 saat florasan veya soğuk 

beyaz ışık alır; bu uyarılar pencerelerden gelen ışıklarla, fototerapi ve radyant ısıtıcıların 

ışığı ile artabilir (85). 

Ortamdaki ışık, bebekteki renk deşikliğini fark ettirecek düzeyde olmalıdır. 

Devamlı gözlem gerektirmeyen ünitelerde ışık değişimi sağlanarak, gece loş bir ortam 

ayarlanarak aydınlatma düzeni azaltılmalıdır (27). Ayrıca girişimlerde yatak başı 

aydınlatma kullanılmalıdır.Her bebeğin bakım alanı içinde ayrı ışıklandırma alanı 

bulunmalıdır (84). Ayrıca inkübatörün veya yatağın kalın bir örtü ile örtülmesi, baş 

ucundaki ışık kaynağının azaltılması, fototerapi alan bebeklerde koruyucu bandın 

kullanılması önerilmektedir. Bunun dışında bebeğin stabil uyanıklık durumunu 

sürdürmede zorluk çektiği durumlarda bebekle göz temasının en aza indirilmesi gerekir 

(85). 

  

Koku/Tat 

 Ünite içinde pretermler için uygun ortamın sağlanmasında koku/tat  önem taşır. 

Tat ve koku birbirinden ayrılmaz iki duyudur. Anne karnındaki bebeklerde ilk olarak tat 

alma duyusu gelişir (50).  

Yenidoğan bir bebekte koku duyusu çok iyi gelişmiştir, bunun en önemli 

belirtisi anne memesi ve anne sütüdür. Yenidoğan bir bebeğin koku hafızası o kadar iyi 

gelişmiştir ki, annesine ait kokuları binlercesi arasından tanıyabilir (50, 85). 

YYBÜ’nde, riskli bebekler alkol, çesitli cilt solüsyonları ve betadin içeren kokularla 

yoğun olarak karşılaşırlar. Çok küçük preterm bebekler ağlama ya da kendini geri 

çekerek bu duruma cevap veremediğinden, solunum oranında artma/azalma, apne, kalp 

ritminde artma vb değişikliklerle rahatsız olduklarını anlatmaya çalışırlar (85). 

YYBÜ’lerinde alkol içeren solüsyonlar ve parfümden sakınılmalıdır ve bebeğin yanına 

anne sütü ile ıslatılmış pedlerin yerleştirilmesi önemlidir (79). 

 

 

 



Dokunma 

 YYBÜ’lerinde uygun ortamın sağlanmasında dokunma duyusunun da iyi 

gelişmesi sağlanmalıdır. Dokunma reseptörleri fetüs henüz 7 haftalık iken ilk olarak 

ağız çevresinde ortaya çıkar. Buradan tüm yüze, kollara, bacaklara ve tüm vücuda 

yayılarak 20.haftada son şeklini alır. Fetüs dokunma ve ağrı duyusunu 24.haftada 

tamamlar (50). 

Doğum sırasında bebeğin annenin doğum kanalından geçişi bebeğe uygulanan 

ilk masajdır. Dokunma ve masaj vücut temasını sürdürmek ve güvende olma duyusunu 

güçlendirmek açısından yenidoğan için önemlidir (43, 85). Fiziksel dokunma bir 

iletişim yolu olup aynı zamanda sözlü iletişimi tamamlayan bütünleştirici bir parçadır. 

Yenidoğan ve bebek için iletişimin majör metodu dokunsal temastır. Çok farklı 

kültürlerde, bebeklerin ilk aylarından başlayarak gelişim süreçlerinde karşılaşılan 

sindirim bozuklukları, infantil kolik, uyku düzensizlikleri gibi sorunlarında, yoğun 

tensel temas ve masaj, etkin bir tedavi yöntemi olarak bilinip halk arasında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Prematüre, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin annelerinde 

çaresizlik ve bebeğin bakımı konusunda yetersizlik duygularını azaltması da bebek 

masajının önemli bir avantajıdır (87).  

Son yıllarda preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hastanede uygulanan 

masaj tedavisi ile kilo alımlarının hızlandığı, gelişimlerin daha hızlı ve dengeli olduğu, 

daha uzun süre uyanık kaldıkları, daha atik oldukları kontrollü çalışmalarla 

gösterilmiştir (87).  

 Bebekler iletmek istedikleri mesajları yetişkinlerin vücut dilinde olduğu gibi 

sözsüz mesajlarla ilettiklerinden dokunma duyusu çok önemlidir. Bebek yetişkin 

dokunuşlarının barometresi gibidir. Eğer kendisine dokunan kişi yorgun ve ajite ise; 

bebek bunu algılar ve ağlamaya başlayarak ajiteleşir. Kendisine dokunan kişi sakin ve 

huzurlu ise kendini güvende hisseder, canlanır ve sakinleşir (43, 84, 85) 

 Son yıllarda yapılan araştırmalarla YYBÜ’lerinde “minumum dokunma 

politikaları” beyinde hipoksi düzeyinin belirsizliği ile beraber hasar yapabilirliği riski 

olduğundan daha güvenli bulunmaktadır. Ventilatör bebekleri gibi durumu çok ağır 

olmayan preterm bebekler için sosyal dokunmanın (sevgiyle dokunuş) büyüme 

gelişmede olumlu etkileri saptanmıştır (12, 43). Gelişimsel destek olarak önerilen en 



uygun dokunma şekli; elin bebeğin başına ya da kol ve bacağına sabit olarak 

yerleştirilmesidir (85). 

 

Ses 

 YYBÜ’de gürültüye neden olan faktörler teknolojik ve insan kaynaklı seslerdir. 

Bunlar ünite veya binadaki mekanik veya elektronik sistemlerden kaynaklanan (ısıtma, 

soğutma, asansör, su tesisatı, otomotik kapılar vb.) seslerdir. Trafik ve bina dışındaki 

aletlerden kaynaklanan, personelin ve ünite içindeki aletlerin çalışmasından doğan 

sesler de bu sese eklenir. Ünite içindeki ses, bebekler için fizyolojik bir stres kaynağı 

olabildiği gibi uyku düzenini de bozar (10, 58, 75,). Yenidoğan işittiği sese karşı, kalp 

hızı, kan basıncı ve solunum şeklindeki değişikler ile yanıt verir. Gürültü kirliliği 

sonucu yüksek frekanslı ve volümü yüksek seslerde rahatsız olur, stres davranışlarında 

artma, huzursuzluk, ürkme, iyileşme durumunda azalma, kalp solunum ritminde 

değişmeler (önce artma sonra azalma), apne, hipoksi, bradikardi, sistemik kan 

basıncında artma, intrakranial basınçta artış, uyku-uyanma peryodunda bozulma 

gösterirken, düşük frekanslı ve ritmik sesler sakinleştirici etki yapar (75, 85). Ses 

kontrolü, bebeklerin fizyolojik stabiliteleri, yaşa uygun duyu gelişimleri ve büyümeyi 

olduğu kadar, ailelerle iletişimini de olumlu yönde etkiler (62). 

YYBÜ’de gürültünün engellenmesi için; Amerikan Pediatri Akademisi 

(Association of American Pediatri-AAP)’nin önerisi ses düzeyinin 60 dB’in altında 

olmasıdır. Örnek ses düzeyleri ; 

• Normal ses tonu                                 50-60 dB 

• Alarm, telefon                                    45-85 dB 

• Ventilatör                                           65-80 dB  

• Küvöz kapağını açma                         92,8 dB 

• Küvöz kapağını kapama                     110-116 dB 

• Biberonu küvöz üzerine koyma           96-117 dB 

• Apnede uyarı için küvöze vurma        130-140 dB 



Yenidoğanlar için “sessiz” bir ortamın oluşturulmasının ilk aşaması olarak, 

yenidoğan ünitesi, dış kaynaklı seslerin en az olduğu bir bölgeye konumlandırılmalıdır. 

Binanın dış ve iç izolasyonu, optimal ses izolasyonu sağlayacak şekilde yapılmalıdır 

(14, 62).  

Ünitede çalışan personel, en az ses çıkaracak şekilde eğitilmeli, ses düzeyinin 

kontrolü amacıyla protokoller oluşturulmalıdır. Genel olarak; aletlerin alarmları 

minumuma getirilmeli, aletlerin hızlı çekilmesi, düşürülmesi, kapıların çarpılması 

önlenmeli ve personelin, bebeklerin yanında fısıltıyla konuşması sağlanmalı, gereksiz 

radyo açılmamalıdır (klasik müzik dışında) (58, 75). 

Bebeğin yatağı, ses çıkaran aletlerden mümkün olduğu kadar uzağa aletlerin ses 

çıkan yüzleri, bebeklerin ters taraflarına karşı konmalıdır. Bu işlemler sırasında 

monitörlerin diğer bebeklere karşı bulunmamasına da özen gösterilmelidir. Küvözlerin 

üzerine vurma ve çarpmalar önlenmeli, küvöz üzerine biberon, dosya vb konulmamalı, 

ventilatördeki nemlendiricinin fazla suyu dökülmeli, rulo haline getirilmiş battaniye ile 

bebeğin başı sarılmalı ya da küvöz üzeri örtülmelidir (27, 62, 85). 

Ayrıca ünite içinde yatak yanlarına sessizliği hatırlatıcı işaretler konmalı, telefon 

ya da sesli cihazlar preterme yaklaştırılmamalı, doktor, hemşire vb personelin çalışma 

ortamı küvözlerden uzak tutulmalı, tolere edebiliyorsa yatak başına müzik konmalıdır 

(27, 62, 85). 

 

2.3.4.Bakımın Sağlanması 

 YYBÜ’de Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Destekleyici Bakımın sağlanmasında 

amaç, uygulanan bakımın preterm bebeğin gelişimini destekler şekilde düzenlenmesidir. 

Bakımın sağlanmasında temel ilkeler; 

• Toplu bakım verme, 

• Fleksiyon pozisyonun sürdürülmesi, 

• Kendi kendini sakinleştirmeyi kolaylaştırma, 

• Kanguru bakımını uygulamaktır (25, 27, 89). 

 



Toplu Bakım Verme 

 Toplu bakım vermede amaç; hasta/riskli pretermi minimal uyarmak; fizyolojik, 

davranışsal ve durumsal değişmelerde stabiliteyi sağlayarak strese girmesini önlemektir. 

Bu nedenle preterm davranışlarının sürekli gözlemi ve değerlendirilmesi, fizyolojik ve 

motor sistemleri stabil oluncaya kadar sosyal uyaran verilmemesi, bakımın 3-4 saatlik 

aralarla planlanması, girişimler arasında pretermlerin gözlenmesi, muayene ve 

işlemlerin bebek uyanıkken yapılması, bakım ve işlemlerden sonra birkaç dakika 

bebeğin yanında kalınması, tolere ederse teker teker sosyal uyaranların verilmesi 

önerilmektedir (25). 

 

Fleksiyon Pozisyonunun Sürdürülmesi 

 Küçük bebekleri yatırırken, hem nöromüsküler özelliklerinin hem de yer çekimi 

etkilerinin göz önüne alınması gerekir. Bu bebeklerde kurbağa şeklinde yatmaya bağlı 

olarak kalçaların aşırı ayrılması, omuzların ayrılması, ayak ve ayak bileklerinde 

dönüklük, başın sürekli aynı tarafa yatmasına bağlı olarak boyunun uzaması ve benzer 

şekilde gövdenin eğilmesi görülebilir. Bu pozisyon bozuklukları ileriki yaşlarda 

sorunlara neden olabilir. Bu nedenle preterm bakımındaki hedeflerden birisi de ileri 

yaşlarda ekstremite ve gövdesini yeteri kadar eğebilmesi, ekstansörlerin dengelenmesi 

ve orta hat becerilerinin geliştirilmesidir (27, 33). 

 Fleksiyon pozisyonunun sürdürülmesinde amaç; bebeğin kol ve bacaklarını 

fleksiyonda tutarak orta hatta getirmek ve intrauterin pozisyonunu sağlamaktır (25). 

Bebekler yan ve yüzü koyun olarak yatırılmalı ve her 2-3 saatte bu pozisyonlar 

değiştirilmelidir. Sırtüstü yatırmaktan kaçınmak gerekir. Bebeğin uygun pozisyonda 

kalabilmesi için gerekirse sarılmalı veya etrafına destekler konulmalıdır. Pozisyon 

verirken bebeğin başı ve boynu desteklenerek yavaşça pozisyonları değiştirilmelidir 

(27). Verilmesi gereken uygun pozisyonlar; prone, yan yatış ve supin pozisyonudur 

(25). 

 

 

 

 



Kendi Kendini Sakinleştirme 

Kendi kendini sakinleştirmeyi sağlamanın asıl amacı bebeğin kendisini güvende 

hissetmesini sağlamak, stabil ve rahat durumunu desteklemek ve sürdürmektir (25). 

Bebeğin kendini güvende hissedebilmesi için ortamın intrauterin ortama benzetilmesi 

önerilmektedir. Bu amaçla ekstremitelerinin anne karnındaki gibi fleksiyonda  tutulması 

için battaniye ile sarılır ve pozisyon verilir. Kıvrılabilir tampon ya da battaniyelerle 

desteklenerek öncelikle prone ya da yan yatış pozisyonu desteklenerek fizyolojik 

fleksiyon sağlanmış olur. 

Bunun yanında uygulanan diğer girişimler; yalancı emzik verme, elle tutması 

için avuç içine gazlı bez verilmesi, bacak ya da ayağına battaniye ile destek yapılması, 

bakımdan sonra ayakların tutulması ve parmağınızı tutmasına izin vermedir (25, 27). 

 

Kanguru Bakımı   

 Kanguru metodu ilk kez 1979 yılında Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da  

prematüre bebeklerin bakımına ilişkin yeterli donanım ve deneyimin olmaması, ayrıca 

enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeni ile başlatılmıştır (23).  

 Dünya Yenidoğan Hemşireler Birliği’ne göre bu metodu önerebilmek için 

yenidoğanın tıbbi açıdan stabil olması gerekmektedir (23). Kanguru bakımı, stabil, term 

veya preterm bebeğin çıplak olarak annenin iki göğsünün arasına konması işlemidir. 

Anneyle bebek arasındaki deri teması, her ikisinin de birbirine bağlanmasını 

kuvvetlendirir (27, 29, 30, 32, 33, 89). 

Kanguru metodu, anne-baba ve bebek arasındaki en erken dönemde teması 

sağlayan güvenli bir bakım modelidir. Bu yaklaşım ile ailelerin de kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlamakta ve yüksek teknolojiye rağmen insancıl bakım ilkesi 

korunabilmektedir. Ayrıca bebek annesinden koparılmamakta ve psikolojik gelişmesi 

daha sağlıklı olmaktadır (23). 

Kanguru bakımı, hastanede verilen bakımı tamamlama, anne-babalık rolüne 

erken geçme, ebeveynlerin bebeklerine bakım vermede güven duygusunda gelişme, 

bebeklerin gelişimsel aktivitelerini tamamlayabilme, bebeklerle pozitif sosyal etkileşim 

sağlama, süt yapımında artma, kilo alımında artma, uykuda artma, apne ve periyodik 

solunum ataklarında azalma ve erken taburculuğu sağlamada etkilidir (11, 12, 25, 72). 



2.4.MÜZİĞİN YENİDOĞAN BAKIMINDAKİ YERİ 

 

Müzik, insan yaşamının her evresinde yer alan bir olgudur. İntrauterin 

dönemden itibaren kurulmaya başlayan insan-müzik ilişkisi, doğumdan sonra gittikçe 

çeşitlenip zenginleşir, güçlenip gelişir insanın yaşamı boyunca sürer. Karakter 

gelişimini etkileyen güçlü bir kaynaktır (26, 37, 44, 48). 

Müziğin insanlar üzerindeki bu güçlü etkisi, doğrudan doğruya insanın duyum 

ve bilinçle ilgili davranışlarının merkezi olan beyni etkilemesindendir. Müziğin duygu 

yönüyle meydana getirmiş olduğu etkilerin toplanıp organize olduğu ve 

değerlendirildiği yer, beyindeki limbik sistemdir. Bu sistem, beyindeki davranış ve 

heyecanlarımızı, temel biyolojik dürtülerimizi, belleğimizi ve öğrenmeyle ilgili 

yapıların nöral mekanizmalarını içerir. Sevinç-keder, heyecan gibi duygu ve 

davranışlarımızı etkileyerek onları yönlendiren çeşitli olaylar, beyindeki limbik sistemin 

organizasyonuna uyarak yaşamımızda değer kazanmaktadır (24, 44). Müzik, beyinde 

endorfin salınımını uyarır, adenokortikosteroid hormon (ACTH) salınımını azaltır ve 

feniletilamin salgısını arttırır. Yatıştırıcı müzikle kas tonüsü gevşer, pupiller refleksleri 

üretebilmek için otonom sinir sistemi reaksiyonlarını başlatır (45). Böylece müzik 

bireyin motivasyonunda ve davranışlarında değişiklik meydana getirebilir (5).  

Bebeğin, daha anne karnında iken annenin kalp atışlarından etkilendiği, 

doğumdan sonra bu bildik sesi ve ritmi yeniden bulmanın kendisi üzerinde rahatlatıcı 

bir etki yaptığı bilinmektedir. Yapılan deneylerde, ses bandına alınmış uterus sesi 

dinletilen odada yatan yeni doğmuş bebeklerin, hiç ses verilmeyen odadaki bebeklerden 

daha erken uykuya daldıkları gözlenmiştir. Bu durum, yenidoğanların müziğe daha 

doğmadan önce belirli bir duyarlılık kazanmaya başladığının bir göstergesi olarak kabul 

edilir (44, 67, 68, 69). 

Müzik uzun yıllardır iyilik/mutluluk halini arttırmak ve ağrı/acıyı azaltmak 

amacıyla birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (47). Son yıllarda yapılan 

çalışmalarla yenidoğanda beyin gelişimini; çocuklarda ise, sol temporal lobda 

nöroanatomik değişiklikler yaparak sözel belleği, zekayı, matematikte başarıyı ve 

bilişsel işlevleri olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (59). Yenidoğanlarda doğumdan 

başlayarak beyin kullanıldıkça, hücreler arasındaki bağlantılar artmakta, bu bağların 

zenginliği ile zeka ve bellek de doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Doğumda, 



doğum öncesi herhangi bir uyarı almayan beyinde sağ lob yeterince gelişmemiştir. 

Doğum öncesi alınan uyarıların müzik yeteneğini ve dil gelişimini arttırdığı ileri 

sürülmektedir. Uyarılar, beyin hücrelerinin daha fazla kullanılmasını sağlamakta, bu da 

yenidoğanın yaşama daha etkin bir beyin kapasitesi ile başlamasını sağlamaktadır (44, 

59). Çalışmalarla müziğin yenidoğan ve preterm bebekler üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiştir (3, 18, 20, 22, 45, 56, 67, 68, 69, 71, 79, 81, 94). 

 Sağlık teknolojisindeki gelişmeler ile preterm bebeklerin yaşam şansı giderek 

artmaktadır. İntrauterin ortamlarından zamanından önce ayrılan prematüreler YYBÜ 

gibi çok farklı bir ortamla karşılaşırlar ve adaptasyon süreci yaşarlar. Bu süre içerisinde 

gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozuklukları içeren uzun süreli bakıma ihtiyaç 

duyarlar. Yapılan çalışmalarla bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım içerisinde kullanılan 

müziğin bebekler için tıbbi ve gelişimsel açıdan yararlı olduğu gösterilmiştir (40, 44, 

79, 80). 

 YYBÜ’deki pretermler intrauterin dönemden sonra çevre adaptasyonu ve ortam 

şartları nedeniyle stres yaşarlar. Müzik gibi amaçlı sesler öğretme, yatıştırma, nörolojik 

açıdan geliştirme potansiyellerine sahip oldukları için yenidoğan bakım ünitelerinde 

tercih edilirler. YYBÜ’lerinde yararlı olacak müzik tarzları; sade insan sesi veya tek bir 

enstrüman eşliğinde, hafif ritmik vurgulu-sabit ritmli klasik müzik, bayan vokalistlerin 

(anne sesi, bayan sesiyle niniler) seslendirdiği müziklerdir (19, 54, 79). 

Standley&Moore (76) ve Coleman ve arkadaşları (21) çalışmalarında erkek ve bayan 

sesine oranla anne sesini daha çok tercih ettiklerini göstermiştir. 

 Klasik müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir. Yapılan 

çalışmalarda anne adaylarına dinletilen klasik müziğin anne adayını mutlu ettiği, 

duygusal durumunu doğrudan etkilediği gösterilmiştir (48, 67, 68, 69). Mozart’ın 

insanlar ve yenidoğanlar üzerinde daha etkili olduğu gösteren çalışmalar yapılmaktadır. 

Kulaklar, beynin elektriksel olarak yüklenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Beyin 

hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması konsantrasyon bozukluğuna ve yorgunluğa 

neden olur ve bu durumda beyne enerji yüklemek gerekir. Bunun için 5000-8000 Hz 

arasında yüksek frekanslı sesler içeren müzik dinletilmesi önerilmektedir. Yüksek 

frekanslı müziklerin Mozart’ın eserlerinde çok fazla sayıda olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kulaktaki corti aygıtındaki hücrelerin titreşimleri jenaratör gibi işlev görerek beynin 



yeniden elektriksel enerji ile yüklenmesini sağlamaktadır. Annenin ve dolayısı ile 

fetüsün sakinleştirilmesi Mozart Etkisi olarak değerlendirilmektedir (35, 41, 59). 

 YYBÜ ortamı çevresel ve insansal kaynaklı seslerin çok yüksek olduğu bir 

ortamdır. YYBÜ’de istenmeyen gürültü sonucu; yorgunluk, stres, aşırı uyarılmışlık, 

ürkme vb birçok stres davranışı gözlenir. Müzik, YYBÜ’de istenmeyen gürültüyü 

örterek preterm için enerji verici, yatıştırıcı, uyarıcı, uyandırıcı rol oynamaktadır. 

Standley (77, 78, 79, 80, 81) çalışmalarında preterm bebeğin sakinleştirilmesi ve 

uyarılmasında müziği kullanmanın önemini tartışmış ve YYBÜ’lerinde hoşlanılmayan 

sesleri maskelediği, böylece bebeğin nörolojik gelişimini arttıran homeostaziyi 

kolaylaştırdığı için önermiştir (45, 79). 

 Müziğin, pretermlerde homeostaziyi kolaylaştırıcı ve neden/sonuç ilişkisini 

geliştirmede tetikleyici bir rolü vardır. Standley (2003), çalışmasında preterm bebekler 

için pacifier-activated-lullaby system (PAL) olarak adlandırdığı emziği emmeyi 

başlatıcı ninni sistemini geliştirmekte kullanmıştır (77, 81). 

 Dikkati ağrıdan uzaklaştırma da oldukça etkili bir uyarandır. Ses uyarımı etkili 

bir şekilde hastayı oyalar ve ağrı kontrolü, ağrı cevabını bastırması için bilişsel bir 

strateji sağlar (35, 47, 48, 79). 

Ses ve ritim öğeleriyle  müzik yenidoğan bakımında önemli rol oynar. Müziğin 

letarjik ve içine kapanık bebeği uyandırma potansiyeli vardır. Ağlayan, huzursuz bebeği 

etkili bir şekilde sakinleştirir, doğal uyku tetikleyicisi olarak görev alır. Kaminski 

(1996) çalışmasında (45) yatıştırıcı müziğin yenidoğanlar üzerinde etkili olduğunu 

belirtmiştir (79). 

Caine J (15), Schwartz F (67, 68, 69, 70), Collins K.& Kuck K (22) and Cassidy 

J.&Standley J (18) çalışmalarıyla müziğin YYBÜ’de oksijen saturasyonunu attırıcı, 

kalp atımını, kan basıncını, stres davranışlarını ve hastanede kalış süresini azaltıcı 

etkileri olduğunu göstermişlerdir. 

Müzikle ilgilenen çocukların matematik derslerinde daha başarılı olduğu ve 

müzikle ilgilenmenin çocuklarda IQ düzeyini arttırdığı çalışmalarla gösterilmektedir. 

Yenidoğanlarda müziğin beyin gelişimini etkilediği bilinmekte ve IQ düzeyini 

arttırması hakkında çalışmalar devam etmektedir (35, 59). 



BÖLÜM 3.GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1.ARAŞTIRMANIN TİPİ 

 

 Araştırma, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan bakım sırasındaki 

müzik dinletisinin preterm bebeklerin büyüme (kilo, boy, baş çevresi), stres belirtileri, 

oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değeri ve hastanede kalış süresine 

etkilerini görmek amacıyla deneysel tipte planlandı.  

3. 2. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE TARİH 

Araştırma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Özel Bakım 

Ünitesinde, Kasım 2004-Şubat 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma için 

ilgili kurumdan (Ek-4) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi etik kuruldan yazılı izin alındı     

(Ek-5). 

Araştırmanın yapıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi YYBÜ’si 9 yatak, Yenidoğan 

Özel Bakım Ünitesi ise 7 yataklı bir kurumdur. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Özel 

Bakım Ünitesinde 13 hemşire, 3 uzman doktor, 3 asistan doktor görev almaktadır. 

YYBÜ’nde yılda ortalama 400-450 hasta takip edilmektedir. 

3. 3. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ 

  Araştırma YYBÜ’de yatan, vaka seçim kriterlerine uyan pretermler üzerinde 

yapılmıştır. Araştırma grubundaki bebeklerin ortalama kilo farkı baz alınarak yapılan 

hesaplamalar sonucu örneklem sayısı α = 0,05 riskiyle ∆:210, SD:190 olmak üzere 

yapılan Power analizi sonucunda, Power : 0.80, β:0.20 için belirlenen örneklem sayısı 

her bir grup için n: 13 olarak saptandı. 

 



Araştırma süresince YYBÜ’de 478 preterm takip edilip vaka seçim kriterlerine 

uyan 28 preterm üzerinde çalışıldı. 1 preterm 10.gün oluşan intrakranial kanama 

nedeniyle, 1 preterm ise sepsis (menenjit) nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Araştırma 

kapsamında 13 preterm deney grubunda ve 13 preterm kontrol grubunda olmak üzere 

26 preterm yer almaktaydı. 

3. 4. ARAŞTIRMA GRUBU SEÇİM KRİTERLERİ  

 Deney ve kontrol gruplarını büyüme, SO2, KTA, solunum değerleri ile hastanede 

kalış sürelerini etkileyebilecek özellikler açısından benzer kılmak için; 

Bebeğe İlişkin Kriterler ; 

-1000-1500 g arasında olan, 

-Doğum sonrası ilk 24 saati stabil geçiren, 

-Konjenital anomalisi olmayan,  

-Kranial kanaması olmayan, 

-Entübe olmayan, 

-Kan değişimi gerektiren hiperbilirubinemisi olmayan bebeklerin olması, 

-Ailede, çocuklukta başlayan işitme kaybı sorunu olan bireylerin olmaması idi. 

3. 5. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ 

Araştırmanın bağımsız değişkeni dinletilen klasik müzik, bağımlı değişkenleri 

ise büyüme değerleri, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum değerleri, 

hastanede kalış süresi ile stres belirtileridir. 

 

 



3. 6. VERİLERİN TOPLANMASI 

           Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

geliştirilen Hasta Onam Formu (Ek-1), Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek-2), Hasta Takip 

Formu (Ek-3) kullanılmıştır. 

Bilgilendirilmiş Onam Formu : Hasta/bebek ailesini araştırma içeriği konusunda 

bilgilendirmek araştırmaya katılıp-katılmama isteklerini sorgulamak ve kendilerinden 

yazılı izin almak amacıyla literatür bilgisine dayandırılarak hazırlandı. Araştırma 

süresince araştırma kapsamına alınan tüm pretermlerin ailelerinden yazılı onay alındı. 

(Ek-1) 

Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu : Literatür bilgisinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Bebeğe ilişkin tanımlayıcı özellikleri sorgulayan bir formdur. Bebeğe ilişkin 10 adet 

tanımlayıcı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bilgiler hasta ailesinden ve hasta 

dosyasından araştırmacı tarafından alınarak dolduruldu.   (Ek-2) 

Hasta Takip Formu : Bebeğin müzik dinletisi öncesi (bakımdan 1dk önce), 

5.dk(müzik başladıktan 5 dk sonra) ve 55.dk’da (müzik bitiminden 5 dk önce) müzik 

dinletisinin bebeğin stres belirtilerine, oksijen saturasyon düzeyine, kalp tepe atımına, 

solunum değerleri üzerine etkisini ölçüldükten sonra kaydedilmesi amacı ile geliştirilen 

bir formdur. Müzik dinletisi öncesi, 5.dk ve 55dk’da elde edilen tüm veriler araştırmacı 

tarafından kaydedildi. (Ek-3) 

Araştırma sırasında kullanılan aletler 

Dijital süt çocuğu tartısı : Ünite içinde kullanılan Soehnle marka minumum10 g’a ve 

maximum 20 kg duyarlı portatif dijital tartı aleti kullanıldı.  

Boy ve baş çevresi ölçme mezurası : Klinik içinde baş çevresi ve boy ölçümünde 

kullanılan 0,5 cm’lere bölünmüş esnek olmayan mezura kullanıldı. Bebeğin yatağı 

yatay konuma getirilip, başı yatağın baş kısmına getirilerek ve dizlerine hafifçe 

bastırılarak boy ölçümü yapıldı. Baş çevresi ölçümü ise; mezura arkada kafatasının 

oksipital kemiğinin çıkıntılı olan yeri, yanda kulakların üstü ve önde kaşların hemen 

üzerinden geçirilerek yapıldı. 

CD çalar (Discman): Araştırmada klasik müzik CD’si Premier marka discman ile 

dinletildi (Ek 6-a). 



Klasik müzik CD’si : Kaynaklarda önerildiği şekilde Mozart’ın klasik müzik CD’si 

kullanıldı. Çalışma için piyasada bulunan klasik müzik CD’leri arasından bebekler için 

özel oluşturulmuş Mozart’ın eserlerinden oluşan “Mozart for Babies” adlı klasik müzik 

CD’si seçildi. CD içerisinde 12 adet  enstrümantal ritimli Mozart eseri yer almaktadır 

(Ek 6-a). 

Hopörlör : Müzik küvöz içine stereo speaker system (Hi-text/LX68) markalı 2 adet 

hopörlör ile dinletildi (Ek 6-b).  

Adaptör : Discman ve stereo speaker system şarj edilebilmesi için ATABA  (AT 1200) 

marka adaptör kullanıldı (Ek 6-c). 

Ses desibeli ölçüm aleti : Velvet Sound marka gürültü ölçüm aleti kullanıldı ve 

maximum ses seviyesi 80 dB olarak ayarlandı (Ek 6-d).  

3. 7. ARAŞTIRMA  UYGULAMA AŞAMALARI   

Deney Grubu  

1. Aşama : Üniteye getirilen vakalar vaka seçim kriterleri doğrultusunda 

değerlendirildi. Vaka seçim kriterlerine uyan pretermlerin stabilleşmesi beklendi. İlk 24 

saati stabil, entübe olmadan geçiren vakaların aileleri ile görüşülerek araştırmanın 

içeriğinden kısaca bahsedildi ve araştırmaya katılıp katılmama istekleri sorgulandı. 

Araştırmaya katılmak isteyenlerin “Bilgilendirilmiş Onam Formu” (Ek-1) 

doğrultusunda yazılı izinleri alındı. Aileyle görüşme ünite içinde ailenin bebeği ziyareti 

sırasında gerçekleştirildi. Onam alınması için aileyle görüşme, formun doldurulması 

yaklaşık 10-15 dk zaman ayrıldı. Vaka seçim kriterlerine uyan bebekler için “Bebeği 

Tanıtıcı Bilgi Formu” (Ek-2) 5 dk zaman içinde dolduruldu. Bebeği tanıtıcı bilgi formu 

1’den başlayarak numaralandırıldı. Tek sayı ile numaralandırılanlar deney, çift sayı ile 

numaralandırılanlar kontrol grubuna dahil edildi. 

2. Aşama : Deney grubundaki bebeklerin küvözüne müzik dinleme sistemi kuruldu. 

Müzik sisteminde stereo speaker system (Hi-text/LX68) marka 2 adet hopörlör küvöz 

içine bebeğin ayak ucuna yerleştirildi. Velvet Sound marka gürültü (desibel) ölçüm aleti 

küvöz dışında bebek bankosuna yerleştirilerek maximum ses seviyesi 80 dB olarak 

ayarlandı ve elektiriğe bağlandı. Desibel ölçüm aletinin mikrofonu küvöz içindeki ses 



seviyesini ölçmek için küvöz içine hopörlerlerin arasına yerleştirildi. Premier marka CD 

çalar da şarj olması için adaptör yardımıyla elektiriğe bağlandı. Hopörler sisteminin 

bebeğin baş ucuna yerleştirilmemesine ve CD çaların ses seviyesiyle oynanmamasına 

dikkat edildi. Araştırmada literatürde önerilen Mozart’ın bebekler için klasik müzik 

CD’si ile müzik dinletisi uygulandı. 

3. Aşama : Araştırma öncesi servis hemşireleri araştırma hakkında ve oluşturulan 

müzik sistemi ve çalışması ile ilgili bilgilendirildi. Pretermlerin YYBÜ’de rutin 

takipleri gün içinde 3 saatlik aralarla yapılmaktadır. Preterm bebeğin rutin takipleri 

içinde; ateş, KTA, solunum, SO2, tansiyon, aldığı-çıkardığı izlemleri, aspirasyon, ağız, 

göz, cilt, göbek, yara vb bakımları ve beslenmesi yer almaktadır.  Preterm bebeğin 3 

saatlik rutin takipleri içinde izlemleri 10-15dk, bakımları 10 dk ve beslenmesi 10 dk  

zaman içinde yapılmaktadır. Y.Y.B.Ü.’de hemşirelerin gün içinde verdiği bakımlardan 

biri seçilerek (öğleden sonra verilen en uzun süreli bakım) servis hemşireleri tarafından 

pretermlere bakım sırasında her gün 1 saat süre ile klasik müzik dinletildi. Preterm 

bebekler klasik müzik dinlerken takip edilerek verilerin kaydedilmesi araştırmacı 

tarafından haftada 2 defa yapıldı ve bu iki ölçüm arasında en az bir günlük bir süre 

bırakıldı. Preterm bebekler hastanede kaldıkları süre içinde en az 2-3 ve en çok 14 kere 

takip edildi. 

4. Aşama : Bakımdan önce preterm bebek değerlendirilerek 1 dk öncesi gözlenen stres 

belirtileri, SO2, KTA ile solunum değerleri Hasta Takip Formuna (Ek-3) kaydedildi. 

Müzik dinletisi ve bakım başlatılarak preterm bebeğin günlük 3 saatlik rutin takipleri 

(ateş, solunum, nabız, tansiyon izlemi), bakımları (ağız, göz, cilt bakımı, vb) ve 

beslenmesi yapıldı. 5 dk sonra bebekteki stres belirtileri tekrar gözlenip, SO2, KTA, 

solunum değerleri tekrar alındı ve kaydedildi. Bebeğin genel bakımı 25-30 dk sürede 

tamamlanmaktadır. Preterm bebek müzik dinletisinin 25-30 dakikasını bakım sırasında 

diğer kısmını ise dinlenirken aldı. Toplam 1 saat süre ile müzik dinletisi uygulandı. 

Müzik dinletisi bitiminden 5 dk önce (55. dk) bebekteki stres belirtileri gözlenip, SO2, 

KTA, solunum değerleri tekrar kaydedildi. Müzik dinletisi sırasında bebeğin SO2, KTA, 

solunum ve stres belirtilerinin etkilenmemesi için yalnız kalması sağlandı ve bakım 

haricinde başka müdahalede bulunulması engellendi. 

 



5. Aşama :Vakaların büyümelerinin izlenmesi amacıyla hastaneye giriş ve çıkış 

tarihlerindeki tartı, boy, baş çevresi ölçümleri kaydedildi.  

Kontrol Grubu  

Kontrol grubu da deney grubunun geçtiği tüm aşamalardan geçirilerek, deney 

grubunda olduğu gibi haftada iki kere araştırmacı tarafından takipleri alınarak 

kaydedildi, sadece müzik dinletisi yapılmadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARAŞTIRMA UYGULAMA ŞEMASI 

                   DENEY GRUBU                                             KONTROL GRUBU 

 
� Müzik dinleme sistemi 

kuruldu 
 

 
 
 

� Bakımdan 1 dk önce 
bebek değerlendirildi, 

� Stres, SO2, KTA ve sol 
değerleri Hasta Takip 
Formuna kaydedildi. 

� Bakımdan 1 dk önce 
bebek değerlendirildi, 

� Stres, SO2, KTA ve sol 
değerleri Hasta Takip 
Formuna kaydedildi 

� Bakım bitti, müzik 
dinletisi devam ediyor. 

� 55.dk’da stres, SO2, 
KTA ve sol değerleri  
alınarak Hasta Takip 

� Bakım bitti. 
� 55.dk’da stres, SO2, 

KTA ve sol değerleri  
alınarak Hasta Takip 
Formuna kaydedildi 

� Uygun vaka seçimi 
� Onay alma formunun doldurulması 
� Tanıtıcı Bilgi Formu doldurulması 
� Fiziksel ölçümler(tartı, boy, BÇ, 

alındı. 

� Uygun vaka seçimi 
� Onay alma formunun doldurulması 
� Tanıtıcı Bilgi Formu doldurulması 
� Fiziksel ölçümler(tartı, boy, BÇ, 

alındı. 

� Servis hemşireleri konu ile ilgili 
bilgilendirildi. 

 
 

� Müzik  dinletisi ve bakım 
başlatıldı. 

� 5 dk sonra stres belirtileri, 
SO2, KTA ve sol değerleri 
alınarak Hasta Takip Formuna 
kaydedildi. 

� Bakım başlatıldı 
� Bakım sırasında 5dkda stres, 

SO2 , KTA ve sol değerleri 
alınarak Hasta Takip 
Formuna kaydedildi. 

� Hastanın çıkışında fiziksel 
ölçümler alındı. 

� Hastanın çıkışında fiziksel 
ölçümler alındı. 

 



 

3. 8. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırma grubuna katılan pretermlerin stres belirtilerine göre puanlar verildi ve 

ortalama stres puanları elde edildi. Stres puanları hesaplanırken stresi olmayanlara 0, 

hafif stres belirtileri olanlara 1, orta derecede stresi olanlara 2 ve ağır stresi olanlara 3 

puan verildi.  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (yüzdelik, 

ortalama, standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal 

dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi,  

Student t testi ve grup içi karşılaştırmalarında İki eş arasındaki farkın testi (Paired 

Sample t testi) kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen stres parametrelerin gruplar 

arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde 

Mann Whitney U testi, ve grup içi değerlendirmelerde  Friedman ve Wilcoxon işaret 

testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher’s 

Exact Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirildi. 

3. 9. ARAŞTIRMANIN GÜÇLÜKLERİ ve SINIRLILIKLARI 

• Araştırma kapsamında kullanılan malzemelerin temini için uygun sponsor 

bulunamamış ve tüm harcamalar araştırmacı tarafından karşılanmıştır. İstanbul 

Üniversitesi Araştırma Fonundan ise yüksek lisans araştırmalarını desteklemediği 

için  yardım alınamamıştır. 

• Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin 26.06.05-15.08.05 tarihleri arasında tadilat 

nedeniyle kapalı kalması sonucu vaka kayıpları yaşanmış ve araştırma süresinin 

uzamasına neden olmuştur. 

• Araştırmanın amacı ve içeriği özellikle eğitim düzeyi düşük ailelere anlatılırken 

güçlük yaşanmıştır. 



• Araştırma kapsamında kullanılan malzemelerin pahalı ve tek olması nedeniyle 

sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi YYBÜ ve Yenidoğan Özel Bakım Ünitesinde 

müzik dinletisi uygulanmış, çalışmaya farklı hastaneler dahil edilememiştir. Bu 

nedenle vakalar daha kısa sürede toplanamamıştır. 

• Çalışma içinde deney ve kontrol grubuna alınan vaka sayısının 28 olmasına rağmen 

1 preterm 10.gün oluşan intrakranial kanama nedeniyle, 1 preterm ise sepsis 

(menenjit) nedeniyle çalışmadan çıkarılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 4. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular dört başlık altında incelenmiştir. 

1. Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

2. Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede Kalış Sürelerine İlişkin Bulgular 

3. Bebeklerin Yaşam Bulgularına İlişkin Sonuçlar 

4. Bebeklerin Stres Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki bebeklere ait tanıtıcı özelliklere ilişkin 

dağılımlar verilerek, gruplar bu özellikler açısından karşılaştırılmıştır. 

Bebeklerin demografik özelliklerine göre dağılımları ve karşılaştırılmaları Tablo 

4.1’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.1-Demografik Özelliklere Göre Dağılımlar ve Karşılaştırılması             (S=26)      

 

ÖZELLİKLER 

 DENEY (s=13) 

s                         % 

KONTROL (s=13) 

s                        % 

FΧ2  ;  p 

Kız 10 76,9 8 61,5  

CİNSİYET 
Erkek 3 23,1 5 38,5 

0,395 

0,333 

24-31 ileri                     

preterm 

9 69,2 8 61,5  

GESTAYON 

HAFTASI  
32-36  orta 

preterm 

4 30,8 5 38,5 

         0,170 

 

1,000 

 

Gruplara göre cinsiyet ve gestasyon haftası dağılımları karşılaştırıldığında, 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05).  

Grupların tanılarına göre dağılımları ve karşılaştırılmaları Tablo 4. 2’de 

verilmiştir. 

 



   Tablo 4.2- Tanılara Göre Dağılımlar ve Karşılaştırılmaları                              (S=26) 

TANILAR DENEY (s=13) 

s               % 

KONTROL (s=13) 

s               % 

Fχ2 ; p 

Preterem AGA 8 61,5 8 61,5 0,000; 1,000 

Preterm SGA 2 15,4 2 15,4 0,000; 1,000 

Preeklamtik anne bebeği 1 7,7 3 23,1 1,182; 0,593 

Kronik hipertansif anne bebeği 1 7,7 1 7,7 0,000; 1;000 

Çoğul gebelik (İkiz, üçüz eşi) 3 23,1 4 30,8 0,195; 1,000 

*ICSI + IVF gebeliği 4 30,8 3 23,1 0,195; 1,000 

Oligohidroamnioslu anne bebeği 3 23,1 1 7,7 1,182; 0,593 

Ablasyo plesantalı anne bebeği - - 1 7,7 1,040; 1,000 

**IUGR 5 38,5 3 23,1 0,722; 0,673 

***RDS - - 1 7,7 1,040; 1,000 

Erken Doğum Tehdidi 3 23,1 2 15,4 0,248; 1,000 

*ICSI + IVF gebeliği: Intra Stoplazmik Sperm Injection- In Vitro Fertilization 

**IUGR: Intra Uterin Growth Retardation- İntrauterin gelişme geriliği 

***RDS: Respiratuar distres sendromu 

 

Tablo 4.2. incelendiğinde deney ve kontrol grubunda en fazla preterm AGA’lar 

bulunmaktadır. Gruplar arasında preterm AGA, preterm SGA, preeklamptik anne 

bebeği, kronik hipertansif anne bebeği, çoğul gebelik, ICSI+IVF gebeliği, 

oligohidroamnioslu anne bebeği, ablasyo plasentalı anne bebeği ve IUGR oranları 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

 

 

 

 



Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede Kalış Sürelerine İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki bebeklerin  hastaneye yatıştaki ilk ve 

hastaneden çıkmadan önce yapılan son kilo, boy ve baş çevresi ölçüm değerleri 

ortalamaları ile bu değerlerin hastaneye yatış-çıkış arasındaki fark ortalamaları 

dağılımlar halinde gösterilmiş ve gruplar arası değerler karşılaştırılmıştır. Gruplar ayrıca 

hastanede kalış süreleri yönünden de karşılaştırılmıştır. 

 Grupların fiziksel ölçüm değeri ortalamalarının dağılım ve karşılaştırmaları 

Tablo 4. 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.3- Fiziksel Ölçüm Değerlerinin Dağılım ve Karşılaştırılması                               

                                                                                                                             (S=26) 

FİZİKSEL 

ÖLÇÜTLER 

 DENEY (s=13) 

Ort.±±±±SS 

KONTROL (s=13) 

Ort.±±±±SS 

t  ;  p 

Yatış 1304,6± 138,2 1298,5±137,5 -1,263; 0,219 

Çıkış 1511,5±86,7 1509,2±135,7 -0,928; 0,362 

KİLO (g) 

Çıkış-yatış farkı             206,9±189,5 210,8±191,2 -0,052; 0,959 

Yatış 39± 2,2 39,0± 2,4 -0,431; 0,670 

Çıkış 41± 1,5 42± 2 -1,522; 0,141 

BOY (cm) 

Çıkış-yatış farkı             1,5± 1,7 2,9± 3,0 -1,443; 0,162 

Yatış 27,4±1,2 27,6±1,5 -0,259; 0,798 

Çıkış 29,0±1,1 29,3±0,9 -0,623; 0,539 

BAŞ 

ÇEVRESİ (cm) 

Çıkış-yatış farkı             29,0±1,1 29,3±0,9 -0,176; 0,862 

 

  

Tablo 4.3. incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının yatış ve çıkış kilo, boy, 

baş çevresi ortalamaları ile yatış-çıkış süreleri arasındaki kilo, boy ve baş çevresi ölçüm 

değeri farkları istatistiksel yönden anlamlılık göstermemiştir (p>0,05).  



Grupların hastanede kalış süresi dağılımları ve karşılaştırması Tablo 4. 4.’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.4- Hastanede Kalış Süresi Dağılım ve Karşılaştırmaları                                              

                                                                                                                                  (S=26) 

                                                        DENEY (s=13)                         KONTROL (s=13)                      t ; p  

                                                           Ort   ±   SS                                  Ort   ±   SS  

HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ (gün)              22,3±9,3                                      23,3±13                           0,122; 0,904 

 

Deney ve kontrol gruplarının hastanede kalış süreleri arasında istatistiksel olarak  

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Bebeklerin Yaşam Bulgularına İlişkin Sonuçlar 

Bu bölümde deney grubundaki bebeklerin hastaneye yatıştaki ilk ve hastaneden 

çıkmadan önce yapılan son müzik dinletileri sırasındaki yaşam bulgularına yönelik 

(SO2, KTA, solunum) ortalama ölçüm değerleri ile kontrol grubundaki bebeklerin müzik 

dinletilmeksizin aynı zamanlarda alınan yaşam bulgularına yönelik ortalama ölçüm 

değerlerinin dağılımları ve karşılaştırma bulguları verilmiştir. Grupların yaşam 

bulgularına göre ölçümleri bir saatlik müzik dinletisi sırasında; bakım ve müzik 

dinletisinden 1dk. önce (öncesi), bakım ve müzik başladıktan 5 dk. sonra (5.dk) ve 

müzik başladıktan 55.dk sonra (55.dk) olmak üzere 3 aşamada alınmıştır. 

Grupların müzik dinletisine göre ortalama SO2 ölçüm değerleri ve 

karşılaştırılmaları Tablo 4. 5’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 



Tablo 4.5-Grupların İlk ve Son Ortalama SO2 Değerleri ve Karşılaştırılması  (S=26) 

 

SO2 DEĞERLERİ 

  

DENEY (s=13) 

Ort ±SS 

 

KONTROL (s=13) 

Ort ±SS 

 

t; p 

Öncesi 97,8± 2,1 97,2± 3,1 0,512; 0,613 

5.dk 98,3±1,5 96,9± 2,9 1,530; 0,143 

İLK SO2 

 

55.dk 98,7±1,5 97,1±4,7 1,177; 0,258 

F; p                                                                      1,374; 0,196 0,017;  0,819  

 Öncesi-5.dk t:0,905; p: 0,383 t:0,315; p: 0,758  

 Öncesi-55.dk t:1,369; p: 0,196 t:0,129; p: 0,899  

  5.dk-55.dk t:0,768; p: 0,457 t:0,145; p: 0,887  

Öncesi 95,5± 3,7 97,3± 1,8 1,614; 0,120 

5.dk 96,7± 3,4 96,6± 2,4 0,066; 0,948 

SON SO2  

55.dk 97,3±2,9 97,4 ±3,5 0,061; 0,952 

F; p                                                                       3,505; 0,086 0,005; 0,947  

 Öncesi-5.dk t:1,185; p: 0,259 t:0,939; p: 0,366  

 Öncesi-55.dk t:1,872; p: 0,086 t:0,068;  p: 0,947  

 5.dk-55.dk t:0,743; p: 0,472 t:0,572; p: 0,578  
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Şekil 4.1- SO2 Ölçüm Değerlerinin Dağılım Grafiği 

 

Tablo 4.5 ve Şekil 4.1’de görüldüğü gibi,  bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan 

SO2 ölçüm değeri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son 

ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0,05).   

Tablo 4.5’de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama SO2 

değerleri incelendiğinde; bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları bakımından genel olarak gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir 

fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

İlk ortalama SO2 ölçüm değeri grupların kendi içinde karşılaştırıldığında; deney 

grubunda; müzik dinletisi ve bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları aralarında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi (F:1,374; p:0,196). Müzik dinletisi ve bakım öncesine göre 5.dk’da, öncesine 

göre 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değerleri ortalamaları 

arasında da istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Kontrol grubunda; bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları kendi içinde ayrıca değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlendi (F:0,017; p:0,819). Bakım öncesine göre 5.dk’da, öncesine göre 

55.dk’da ve 5.dk’ya göre ile 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değerleri ortalamaları arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. 



Son ortalama SO2 değeri ölçümlerinde; deney ve kontrol gruplarının bakım 

öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri ortalamaları bakımından aralarında 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Son ortalama SO2 ölçüm değerleri grupların kendi içinde karşılaştırıldığında; 

deney grubunda; müzik dinletisi ve bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm 

değeri ortalamaları aralarında istatistiksel yönden anlamlı fark olmadığı belirlendi (F: 

3,505; p: 0,086). Müzik dinletisi ve bakım öncesine göre 5.dk’da, öncesine göre 

55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri ortalamaları arasında da 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Kontrol grubunda; bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri 

ortalamaları kendi içinde değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi (F: 0,005; p: 0,947). Bakım öncesine göre 5.dk’da, öncesine göre 55.dk’da ve  

5.dk’ya göre 55.dk’da alınan SO2 ölçüm değeri ortalamaları arasında da anlamlı 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının; bakım öncesi 1.dk, müzik başladıktan 5 dk sonra 

ve müzik başladıktan 55 dk sonraki başlangıca göre çıkıştaki ortalama SO2 ölçüm 

değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

 Grupların müzik dinletisine göre ilk ve son ortalama KTA ölçüm değerleri ve 

karşılaştırılmaları Tablo 4. 6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4.6-Grupların İlk ve Son Ortalama KTA Ölçüm Değerleri ve Karşılaştırılmaları      

                                                                                                                             (S=26) 

KTA DEĞERLERİ                                              DENEY (s=13)           KONTROL (s=13)                 t; p                                                            

                                                                   Ort   ±   SS                   Ort   ±   SS 

 Öncesi 150,5±19,4 135,2±24,5                    1,768; 0,090 

İLK KTA (../dk) 5.dk 152,8±16,0 145,6±17,0                    1,102; 0,281 

 55.dk 143,8±13,8       138,0±16,6 0,965; 0,344 

F; p 3,542; 0,039 0,253; 0,624  

 Öncesi-5.dk      0,769; 0,457 2,087; 0,059  

 Öncesi.-55.dk   1,429; 0,179 0,503; 0,624  

 5.dk-55.dk   2,251;0,044 1,889; 0,083  

 Öncesi 156,9±18,6 149,5±13,3 1,165; 0,255 

SON KTA (../dk) 5.dk 152,7±14,1         153,6±9,9 0,243; 0,810 

 55.dk 151,6±15,3 143,2±15,8 1,376; 0,182 

F; p 3,505; 0,086 6,061; 0,030  

 Öncesi-5.dk      0,549; 0,593 0,964;  0,354  

 Öncesi.-55.dk      1,804; 0,096 1,176;  0,262  

 5.dk-55.dk     1,375; 0,194 2,803;  0,016  
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Şekil 4.2- KTA Ölçüm Değerleri Dağılım Grafiği 

 

Tablo 4. 6 ve Şekil 4.2’de görüldüğü gibi, öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan KTA 

ölçüm değerleri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Tablo 4. 6’da görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama KTA 

değerleri incelendiğinde; bakımdan 1.dk önce, 5.dk ve 55.dk’da alınan KTA ölçüm 

değeri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0,05). 

İlk ortalama KTA ölçüm değerleri grupların kendi içinde karşılaştırıldığında; 

deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama KTA ölçümleri arasında genel 

olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğu belirlendi (F: 3,542; p:0,039). Bu 

farkın 5.dk’ya oranla 55.dk’da alınan KTA ortalamalarında istatistiksel yönden anlamlı 

bir düşüş olmasından kaynaklandığı bildirildi (F: 2,253; p: 0,624). Buna karşın öncesi-

5.dk ve öncesi-55.dk’da alınan KTA ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görüldü.  

Kontrol grubunda; grup içinde genel olarak, ayrıca öncesine göre 5.dk’da, 

öncesine göre 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan KTA ortalamaları kendi içinde 

karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak  anlamlı fark olmadığı görüldü. 



Son ortalama KTA  değeri ölçümlerinde; grupların bakım öncesi, 5.dk ve 

55.dk’da alınan KTA ölçüm değeri ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). 

Son ortalama KTA ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karşılaştırıldığında; deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama KTA 

ölçüm değerleri arasında genel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Öncesine 

göre 5.dk’da, 5.dk’ya göre 55.dk’da ve öncesine göre 55.dk’da alınan KTA ortalamaları 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Kontrol grubunda; öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan KTA ortalamaları kendi 

içinde ayrıca değerlendirildiğinde genel olarak aralarında anlamlı bir fark olduğu 

belirlendi (F: 6,601; p: 0,030). Bu farkın 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan KTA 

ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş olmasından kaynaklandığı 

belirlendi (F: 2,803; p: 0,016). Buna karşın öncesi-5.dk ve öncesi-55.dk’da alınan KTA 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.  

Deney ve kontrol gruplarının; bakım öncesi 1.dk, müzik başladıktan 5 dk sonra 

ve müzik başladıktan 55 dk sonraki başlangıca göre çıkıştaki ortalama KTA ölçüm 

değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Grupların müzik dinletisine göre ilk ve son ortalama solunum değerleri ve 

karşılaştırılmaları Tablo 4.7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4.7- Grupların İlk ve Son Ortalama Solunum Değerleri ve Karşılaştırması  S=26                                          

SOLUNUM 

DEĞERLERİ 

                          DENEY (s=13)          KONTROL (s=13)                  t; p  

                             Ort   ±   SS                    Ort   ±   SS 

 Öncesi 58,5±8,8 58,3±10,3 0,041; 0,968 

5.dk 59,9±8,9 59,8±9,7 0,021; 0,983 İLK SOLUNUM 

(../dk) 
55.dk 55,7±6,8 54,5±8,1 0,419; 0,679 

F; p 1,518;  0,242 2,978; 0,048  

 Öncesi-5.dk      0,744; 0,471 0,452; 0,660  

 Öncesi.-55.dk      1,232; 0,242 1,237; 0,240  

 5.dk-55.dk     1,611; 0,133 2,327; 0,038  

 Öncesi 61,2±11,2 59,2±5,8 0,694; 0,494 

5.dk 63,8±10,3 62,5±8,4 0,251; 0,804 SON SOLUNUM 

(../dk) 
55.dk         59,4±8,2 55,0±7,0 1,462; 0,157 

F; p 1,123; 0,310 4,230; 0,050  

 Öncesi-5.dk      0,603; 0,557 0,540; 0,599  

 Öncesi.-55.dk      0,706; 0,494 1,575;  0,141  

 5.dk-55.dk  1,457; 0,171 2,408; 0,033  
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Şekil 4. 3- Solunum Sayısı Ölçümlerinin Gruplara Göre Dağılım Grafiği  

 

Tablo 4.7 ve Şekil 4.3’de görüldüğü gibi, öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan 

solunum ölçüm değerleri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve 

son ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0,05). 

Tablo 4.7’de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ilk ortalama solunum 

değerleri incelendiğinde; öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama solunum değerleri 

bakımından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0,05). 

İlk ortalama solunum ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karşılaştırıldığında; deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama solunum 

ölçümleri arasında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.  

Öncesine göre 5.dk’da, öncesine göre 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan 

ortalama solunum değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

görüldü. 

Kontrol grubunda; öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama solunum ölçümleri 

arasında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğu belirlendi (F: 2,978; p: 

0,048). Bu farkın 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan solunum ölçüm değerlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir artış olmasından kaynaklandığı görüldü (F: 2,327; p: 0,038). Buna 



karşın öncesi-5.dk ve öncesi-55.dk’da alınan solunum ölçüm değerleri arasında 

istatistiksel olarak  anlamlı bir fark bulunmadı. 

Son ortalama solunum değeri ölçümlerinde; gruplara göre öncesi, 5.dk ve 

55.dk’da alınan ortalama solunum ölçümlerinin değerlendirmeleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). 

Son ortalama solunum ölçüm değerleri grupların kendi içinde ayrı ayrı 

karşılaştırıldığında; deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama solunum 

ölçümleri arasında genel olarak istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 

Öncesine göre 5.dk’da, öncesine göre 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan 

solunum ölçüm değeri ortalamaları arasında da istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

 Kontrol grubunda; öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan ortalama solunum ölçümleri 

kendi içinde genel olarak değerlendirildiğinde aralarında istatistiksel yönden anlamlı bir 

fark görülmüştür (F: 4,230; p: 0,050). Bu farkın 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan solunum 

ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmasından kaynaklandığı 

belirlendi (F: 2,480; p: 0,033). Buna karşın öncesi-5.dk ve öncesi-55.dk’da alınan 

solunum ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir fark bulunmadı.  

Deney ve kontrol gruplarının; bakım öncesi 1.dk, müzik başladıktan 5 dk sonra 

ve müzik başladıktan 55 dk sonraki başlangıca göre çıkıştaki ortalama solunum ölçüm 

değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Müzik dinletisine göre preterm bebeklerin stres durum dağılımları Tablo 4.8’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4.8- Grupların Stres Durum Dağılımları                                                (S=26) 

STRES   DENEY (S=13) KONTROL (S=13) 
   S % s % 
  Hafif  4 30,8 3 23,1 

 Öncesi Orta  3 23,1 2 15,4 

  Ağır  - - 2 15,4 

  Stres Yok 6 46,2 6 46,2 

  Hafif  2 15,4 3 23,1 

İLK 5.dk Orta  5 38,5 6 46,2 

  Stres Yok 6 46,2 4 30,8 

  Hafif  1 7,7 2 15,4 

 55.dk Orta  1 7,7 1 7,7 

  Ağır  - - 2 15,4 

  Stres Yok 11 84,6 8 61,5 

  Hafif  8 61,5 3 23,1 

 Öncesi Orta  - - 2 15,4 

  Ağır  2 15,4 3 23,1 

  Stres Yok 3 23,1 5 38,5 

  Hafif  7 53,8 6 46,2 

SON 5.dk Orta  3 23,1 5 38,5 

  Stres Yok 3 23,1 2 15,4 

  Hafif  - - 1 7,7 

 55.dk Orta  3 23,1 2 15,4 

  Ağır  - - 1 7,7 

  Stres Yok 10 76,9 9 69,2 

 

Grupların ilk ve son ortalama stres puanlarının dağılım ve karşılaştırılması Tablo 

4.9’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4.9: Grupların İlk ve Son Stres Puan Ortalamalarının Dağılımı ve 

Karşılaştırılması                                                                                                (S=26) 

STRES PUANI  DENEY (n=13) 

Ort ±SS 

KONTROL (n=13) 

Ort ±SS 

 
U; p 

 Öncesi 0,76±0,83 1,00±1,15 78,00; 0,722 

İLK 5.dk 0,92±0,95 1,15±0,89 73,00;0,525 

 55.dk 0,23±0,59 0,76±1,16 63,50; 0,167 

                                                                     KW: 3,882;p: 0,038 KW: 0,765; p: 0,682 
 

 Öncesi-5.dk  Z:-0,520; p: 0,603 Z:-0,416; p: 0,677 
 

 Öncesi-55.dk      Z:-7,32; p: 0,083 Z:-0,680; p: 0,496 
 

 5.dk-55.dk     Z:-2,021; p: 0,043 Z:-1,299; p: 0,194 
 

SON Öncesi 1,07±0,95 1,23±1,23 82,50; 0,913 

 5.dk 1,00±0,70 1,23±0,72 69,50; 0,401 

 55.dk 0,46±0,87 0,61±1,04 78,00; 0,668 

                                               KW: 5,450; p:0,046 KW: 0,765; p: 0,682 
 

 Öncesi-5.dk  Z:-0,302; p: 0,763 Z:-0,187; p: 0,852 
 

 
Öncesi-55.dk      Z:-2,705; p: 0,048 Z:-1,552; p: 0,121 

 

 
5.dk-55.dk     Z:-2,811; p: 0,040 Z:-1,814; p: 0,070 

 

 

U: Mann Whitney U testi  KW: Kruskall Wallis testi 
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Şekil 4.4- Grupların Stres Puan Ortalamaları Dağılım Grafiği  

 

Tablo 4.9 ve Şekil 4.4’de görüldüğü gibi bakımdan öncesi, 5.dk ve 55dk’da 

alınan stres puan ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son 

ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). 

Bu bölümde grupların alabilecekleri stres puanlarının alt ve üst sınırları 0-3 puan 

idi. 

Tablo 4.9’da görüldüğü gibi ilk stres puan ortalamaları incelendiğinde; 

gruplara göre öncesi, 5.dk ve 55.dk alınan  stres puan ortalama değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

İlk stres puan ortalamaları grupların kendi içinde ayrı ayrı karşılaştırıldığında; 

deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan stres puan ortalamaları genel olarak 

istatistiksel yönden anlamlı farklılık göstermektedir (KW: 3,882; p: 0,038). Bu farkın 

5.dk’ya göre 55.dk’da alınan stres puan ortalamalarındaki istatistiksel olarak  anlamlı 

bir düşüşten kaynaklandığı görüldü (Z: -2,021; p: 0,043). Önceye göre5.dk’da ve 

önceye göre 55 dk’da alınan stres puan ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı. 

Kontrol grubunda; öncesi, 5.dk ve 55.dk alınan stres puan ortalama değerleri 

kendi içinde değerlendirildiğinde genel olarak aralarında istatistiksel yönden anlamlı 

farklılık göstermemekteydi. Önceye göre 5.dk’da, önceye göre 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 



55.dk’da alınan stres puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. 

Son stres puan ortalamaları incelendiğinde; gruplara göre öncesi, 5.dk ve 

55.dk’da alınan stres puan ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemektedir (p>0,05).   

Son stres puan ortalamaları grupların kendi içinde ayrı ayrı karşılaştırıldığında; 

deney grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan stres puan ortalamaları arasında genel 

olarak  istatistiksel yönden anlamlı farklılık görülmektedir (KW: 5,450; p: 0,046). Bu 

farkın önceye göre 55.dk’da (Z: 2,705; p: 0,048) ve 5.dk’ya göre 55.dk’da alınan stres 

puan ortalamalarındaki istatistiksel olarak anlamlı düşüşten (Z: -2,811; p: 0,040) 

kaynaklandığı belirlendi. Öncesine göre 5.dk’da yapılan stres ölçümlerinde anlamlı bir 

değişim gözlenmedi (p>0,05). 

Kontrol grubunda; öncesi, 5.dk ve 55.dk alınan stres puan ortalamaları kendi 

içinde değerlendirildiğinde genel olarak aralarında istatistiksel yönden anlamlı farklılık 

göstermemekteydi. Önce’ye göre 5.dk’da, önce’ye 55.dk’da ve 5.dk’ya göre 55.dk’da 

alınan stres puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının; bakım öncesi 1.dk, müzik başladıktan 5 dk sonra 

ve müzik başladıktan 55 dk sonraki başlangıca göre çıkıştaki ortalama stres ölçüm 

değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 5. TARTIŞMA 

İntrauterin ortamlarından zamanından önce ayrılan pretermler YYBÜ gibi çok 

farklı bir ortamla karşılaşırlar ve ekstrauterin ortama adaptasyon için yoğun bir çaba 

harcarlar. Bu süre içinde gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozuklukların tedavisini de 

içeren uzun süreli bakıma ihtiyaç duyarlar (2, 44, 79).  

Sakinleştirici/yatıştırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle sağlık bakımında geçmişten 

günümüze dek kullanılan müzik/müzik terapisi günümüzde birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır (3, 15, 18, 45, 56, 67, 68, 69, 71, 79). Son yıllarda yapılan 

çalışmalarla müzik gibi amaçlı sesler; öğretme, yatıştırma, nörolojik, açıdan geliştirme 

potansiyellerine sahip oldukları için stresi azaltmak, kalp atımı ve solunumlarını 

dengelemek, büyümeyi hızlandırmak ve hastanede kalış süresini kısaltmak amacıyla 

yenidoğan bakım ünitelerinde  gelişimsel bakımın bir uzantısı olarak tercih edilmektedir 

(44, 79). Ülkemizde bu konuda ilk kez yapılan ve YYBÜ’de dinletilen klasik müziğin 

pretermlerin stres belirtileri, büyüme, oksijen saturasyonu, kalp tepe atımı, solunum 

düzeyleri ve hastanede kalış süresine olumlu etkileri olacağı düşünülerek 

gerçekleştirilen çalışma sonuçlarından elde edilen bulguların tartışması bu bölümde 

verilmiştir. 

Araştırma sonuçları; yapılan çalışmalar, literatür bilgisi ve edinilen bulgularla 

kendi içinde dört başlık altında tartışıldı. 

- Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

- Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede Kalış Sürelerine İlişkin Bulguların            

   Tartışılması 

- Bebeklerin Yaşam Bulgularına İlişkin Sonuçların Tartışılması 

- Bebeklerin Stres Düzeylerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

 

 

 



Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

Bu bölümde araştırma kapsamındaki pretermlerin cinsiyet, gestasyon haftası ve 

tanıları gibi özellikleri tartışıldı. 

Araştırma grubunu 13 deney ve 13 kontrol grubu olmak üzere toplam 26 

preterm bebek oluşturdu. Araştırma grubunu oluşturan bebekler; cinsiyet açısından 

karşılaştırıldığında her iki grupta da kızların erkeklerden daha fazla olmaları, ancak 

gruplar arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

bulunmaması (Tablo 4.1), bize grupların cinsiyet yönünden homojen bir dağılım 

göstermesi açısından önemlidir. 

Araştırma grubunu oluşturan pretermler gestasyon haftaları bakımından 

karşılaştırıldığında; her iki grupta ileri derecede preterm olanların (24-31 GH) nispeten 

daha fazla olduğu, ancak gruplar arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel yönden 

anlamlı bir farkın bulunmaması (Tablo 4.1), bize deney ve kontrol gruplarının gestasyon 

haftaları yönünden de homojen bir dağılım içinde olduğunu göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubunda en fazla preterm AGA’lar bulunmaktadır. Gruplar 

preterm AGA, preterm SGA, preeklamptik anne bebeği, kronik hipertansif anne bebeği, 

çoğul gebelik, ICSI+IVF gebeliği, oligohidroamnioslu anne bebeği, ablasyo plasentalı 

anne bebeği ve IUGR oranları yönünden karşılaştırıldığında gruplar arasında fark 

olmaması (Tablo 4.2), bir diğer deyişle grupların benzer olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir.  

 

 

 

 

 

 



 

Bebeklerin Fiziksel Ölçümleri ve Hastanede Kalış Sürelerine İlişkin Bulguların    

Tartışılması 

 

YYBÜ’deki preterm bebeklere uygulanan müzik dinletisi/müzik terapisinin 

bebeklerin fiziksel ölçümlerine (kilo, boy, baş çevresi) ve hastanede kalış sürelerine 

etkisini inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda müzik dinletisi için 

yenidoğanı sakinleştiren, rahatsız edici yüksek tonda olmayan, hafif ritmik vurgulu 

enstrümantal tarzda klasik müzikler, geleneksel ninniler, çocuk/bayan seslerinden 

oluşan müzikler tercih edilmiştir (3, 15, 18, 45, 56, 67, 68, 69, 71, 79). 

Teyp ile çalınan müziğin canlı müziğe oranla tercih edildiği bu çalışmalarda 

(47), özellikle yüksek frekanslı sesler içeren Mozart eserlerinin preterm bebeklerde 

gelişimi hızlandırdığı, stres ve beslenme üzerine olumlu etkiler yarattığı gösterilmiştir 

(24, 35, 59, 73).  

Literatürde YYBÜ’deki pretermlerin fiziksel ölçümlerini ve hastanede kalış 

sürelerini olumlu yönde etkileyen çalışmalar olduğu gibi (15, 21, 67, 68, 69) olumlu 

etkisi gösterilemeyen çalışmalar da bulunmaktadır (16, 64). 

Caine (15), Standley (78) Coleman (21) ve Schwartz’ın (67, 68, 69) preterm 

bebeklere Mozart, Adagio Karajan ve Rosenberg C’den oluşan klasik müzikler, 

geleneksel ninni, vokal/ortam sesleri ve anne sesi/uteus sesine benzer rahatlatıcı 

müzikler dinleterek yaptıkları çalışmaların sonuçlarında hastanede kalış sürelerinde 

azalma ve kilo kazanımlarında artış gözlemişlerdir.  

Schwartz’ın (67, 68, 69, 70) YYBÜ’lerindeki pretermlere 5 CD’den oluşan 

klasik müzik dinletisi ile stresi ve medikal harcamaları azaltmak amacıyla yaptığı bir 

diğer çalışma hastanede kalış süresinde ve stres belirtilerinde azalma sağlamasına 

rağmen müzik dinleyen grupta kilo alımında hızlanma olmadığı görülmektedir (68). 

Calobro&Wolfe&Shoemark (16); 34 gestasyon haftasında 22 preterm bebeğe 4 

gün 20 dk sedatif müzik dinleterek, pretermlerin fizyolojik ve davranışsal durumlarını 

değerlendirdikleri çalışma sonunda gruplar arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. 

Owens (64) preterm bebeklerdeki etkilerini değerlendirmek için 30 preterm 

bebeğe aralıklarla müzik dinletmiş, 29 preterm bebeği ise ortam sesine maruz 



bırakmıştır. Sonuçta iki grup arasında kilo alımları arasında anlamlı fark 

gözlenmemiştir. 

Araştırma grubunu oluşturan bebekler incelendiğinde deney ve kontrol 

gruplarında yatış ve çıkış kilo, boy, baş çevresi ortalamaları karşılaştırıldığında 

istatistiksel yönden anlamlılık göstermemiştir. Her iki grubun da hastaneden çıkarken 

ortalama kiloları 1510 g, boyları yaklaşık 41 cm, baş çevreleri ise yaklaşık 29 cm’dir. 

Grupların yatış-çıkış süreleri arasındaki kilo, boy ve baş çevresi ortalama ölçüm değeri 

farkları da istatistiksel yönden anlamlılık göstermemiştir (Tablo 4.3).  

Deney ve kontrol gruplarının hastanede kalış süreleri arasın da istatistiksel 

olarak  anlamlı farklılık bulunmamıştır. Her iki grupta hastanede kalma süresi ortalama 

22-23 gün civarındadır (Tablo 4.4). 

Araştırma kapsamında literatür bilgilerinden yararlanarak, pretermlere Mozart 

dinleterek hastanede kalış süreleri, kilo, baş çevresi ve boy ölçümlerinde değişim 

gözlenmesi beklenmiş ancak istenilen sonuca ulaşılamamıştır (35, 67, 68, 69, 73). 

Çalışma bu doğrultuda kilo alımı yönünden Schwartz (68), Owens (64) ve Calobro ve 

arkadaşlarının (16) yaptığı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Üç çalışmada da 

gruplar arasında kilo alımlarında anlamlı değişim gözlenmemiştir. Diğer taraftan Caine  

(15), Standley (78), Coleman (21) ve Schwartz’ın (67, 69) çalışma sonuçları ile 

benzerlik göstermemektedir. 

Araştırmada hem deney hem kontrol grubunda büyüme değerleri ve hastanede 

kalış süreleri arasında anlamlı bir değişim gözlenmemesinin nedeni müzik dinletisi için 

seçilen müzik olabilir diye düşünülmüştür. Zira Calobro ve arkadaşlarının (16) sedatif 

müziği tercih ettikleri çalışmalarında uygun olmayan müzik seçim tercihi ve yetersiz 

müziğe maruz kalma nedeniyle gruplar arasında anlamlı fark gözlenmediği 

bildirilmektedir.  Araştırmada deney grubunda etkili sonuca ulaşılamama nedeni 

Calobro ve arkadaşlarının (16) çalışmalarında olduğu gibi müzik seçiminin uygun 

olmaması olabilir. Araştırmanın yapıldığı ortam düşünüldüğünde ülke şartlarına uygun 

Klasik Türk müziği ve geleneksel ninnilerimiz yerine Mozart dinletilmesi preterm 

bebeklerin büyüme değerleri ve hastanede kalış sürelerinde olumlu etki yaratmamış 

olabilir. Çünkü fiziksel büyümeyi hızlandıran ve hastanede kalış süresini azaltan 

sonuçların elde edildiği çalışmalar incelendiğinde; kullanılan müzik genellikle klasik 

müzik, ülkelerin geleneksel ninnileri, ortam sesi, anne sesi vb sesler olup, bunlar 



bebeklerin ana dillerinde icra edilen seslerdir (15, 44, 76, 79, 80, 82). İşitmenin 

gebeliğin 20-22. haftasında başladığı, konuşmanın algılanmasının 27. haftadan sonra 

mümkün olduğu ve çocukların ana dillerinin bazı temel özelliklerini fetal yaşamda 

öğrendiği yönünde bilgilerin olması (44, 63), ayrıca gebeliğin son trimestrinde çalınan 

müziğin doğum sırasında da çalınması halinde fetüsün çevreyi daha tanıdık 

algıladığının öne sürülmesi (48, 63, 79) bu düşüncemizi doğrulayabilir. Ayrıca Mozart 

enstrümantal bir müziktir, ancak toplumumuzda genel olarak fazla dinlenilmemektedir. 

Doğal olarak çalışma grubuna alınan preterm bebeklerin annelerinin de gebeliği 

süresince Mozart dinlediği düşünülmemektedir. 

Sonuçta literatür bilgisi doğrultusunda hipotez 2 ve hipotez 6 ulaşılamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebeklerin Yaşam Bulgularına İlişkin Sonuçların Tartışılması 

 

 Bu bölümde araştırma kapsamındaki pretermlerin müzik dinletisi ile SO2, KTA, 

solunum gibi yaşam bulgularının ilişkisine yönelik sonuçlar tartışıldı. Literatürde 

YYBÜ’de dinletilen müziğin preterm bebeklerin SO2, KTA ve solunum değerleri 

üzerine etkileri konusunda farklı sonuçları olan çalışmalar bulunmaktadır. Bir grup 

araştırmacı dinletilen müziğin preterm bebeklerde oksijen doygunluğu sağladığını ve 

KTA’nı normal sınırlar altında tutma/azalma sağladığını savunmaktadır (18, 21, 22, 82).  

Standley (79)’in YYBÜ’de yapılan müzikle ilgili 10 çalışmanın meta analizini 

yaptığı çalışma ile Cassidy ve Standley (18)’in, Coleman ve arkadaşları (21)’nın, Chou 

ve arkadaşları (20)’nın ve Haus  ve Hennecke (40)’nin yaptıkları çalışmalarda; 

YYBÜ’de preterm bebeklere dinletilen klasik müzik, ninni, bay/bayan sesinden oluşan 

şarkı/konuşma dinletilerinden sonra preterm bebeklerin SO2 düzeylerinde artma, KTA 

değerinde azalma gözlendiği belirtilmektedir. Ancak bu çalışmalarda dinletilen müziğin 

süresi oldukça kısa olup, 1 saat ya da 4 gün boyunca 20 dk ara ile günde 3 kez 

dinletilmiştir. 

Bir grup araştırmacı ise SO2 ve KTA değerlerinde değişim gözlenmediğini ya da 

normal sınırlar içinde kaldığını savunmaktadır (22). 

Collins ve Kuck (22) yenidoğan yoğun bakımda 17 preterm bebeğe müzik 

dinletisi yapmışlardır. Çalışma sonucunda; müzik dinleyen bebeklerde, oksijen 

doygunluğunun sağlandığı, ancak KTA ve kan basıncının normal sınırlar içinde kaldığı 

belirtilmiştir. 

Calobro ve arkadaşlarının (16)  çalışmasında müzik dinletisi sonrası gruplar 

arasında SO2 ve  KTA değerlerinde istenilen fizyolojik değişim gözlenmemiştir. 

Lorch ve arkadaşlarının (53) uyarıcı ve yatıştırıcı müziğin preterm bebeklerin 

sistolik kan basıncı, KTA ve respiratuar değerlerine etkilerini değerlendirmek için 33-35 

GH’lık 10 preterm bebekle çalışmışlardır. Preterm bebeklere uyarıcı müzik olarak 

“Sabre Dance” ve yatıştırıcı müzik olarak “Moonlight Sonata”  dinletilmiş ve gruplar 

arasında KTA ve respiratuar değerlerinde benzer sonuçlar gözlemlenmiştir.  

 



Standley ve Moore (82) ise daha farklı bir sonuç elde ettiğini bildirmektedir. Bu 

araştırmacılar, müziğin ve anne sesinin prematüre bebeklerdeki terapötik etkilerini 

değerlendirmek amacıyla 20 preterm bebekle çalışmışlar; 3 gün boyunca her gün 20 dk. 

10 preterm bebeğe ninni, diğer 10 preterm bebeğe ise anne sesi dinletmişlerdir. Müzik 

dinleyen gruptaki beklerde ilk gün müzik dinletisi sırasında SO2 değerinde artış 

gözlenirken daha sonraki günlerde diğer gruba göre düşüş gösterdiği belirtilmiştir. 

Çalışma sonucuna göre ise YYBÜ’deki müziğin anne sesine göre etkinliği 

tartışılmaktadır.   

Çalışmada deney kontrol gruplarının SO2 sonuçları %95-98 değerleri arasında 

dağılım göstermektedir. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının SO2 değerleri  

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılamamış, ancak grupların SO2 

değerlerinde azalma olmadan normal sınırlar içinde kalması sağlanmıştır. Araştırmada, 

ilk ve son günlerde alınan SO2 ölçüm değerleri incelendiğinde; bir saatlik müzik 

dinletisi içinde deney grubunda kontrol grubuna göre, müzik dinletisi öncesine göre 

55.dk’daki SO2 ölçüm değerlerinde bir yükseliş gözlenmiş, ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4.5). Araştırma Calobro ve arkadaşlarının (16) 

çalışmasıyla gruplar arasında SO2 değerlerinde fark olmaması özelliği ile benzerlik 

göstermektedir. Standley ve Moore’nin müzik dinleyen grubunda ilk gün SO2 değerinin 

artması daha sonraki günlerde düşmesi de araştırma sonuçları ile bir ölçüde 

örtüşmektedir. Bu sonuçlar müziğin uyarıcı etkisi ile başlangıçta SO2 değerlerinin bir 

miktar arttığı, hastanede yattığı 22-23 günlük süre boyunca müzik dinletisi devam 

ettikçe yatıştırıcı etkisiyle (24, 26, 37, 44, 47) SO2 değerlerinin normal sınırlar içinde  

kaldığı düşünülebilir. Araştırmada deney grubundaki bebeklerin SO2 değerlerinde 

istenilen sonucu yakalayamama nedeni; anne sesi veya Türk Klasik müziği 

dinletilmemesi de olabilir. Gebeliğin 22. haftasında fetal işitmenin başlaması, 

konuşmanın 27. haftadan sonra algılanması, 30-35. haftalarda anne sesini duyup, bu 

seslere cevap oluşturması (62, 76, 78, 79) bu düşüncemizi desteklemektedir. Standley 

ve Moore’nin (82) anne sesi dinlettiği grubun SO2 değerlerinin klasik müzik dinleyen 

gruba oranla daha yüksek bulunması da bu düşüncemizi doğrulamaktadır. Sonuçta 

hipotez 3’e ulaşılamamıştır. 

 

 



Literatürde doğum sonrası yenidoğanın kalp atım hızı 170/dk’nın üstünde, 

stabilleştikten sonra ise 120-160/dk arasında seyrettiği belirtilmektedir (27, 66). Bu 

değerler preterm bebeğin uyku uyanıklık durumlarında değişebilmektedir. Araştırmada 

KTA ölçüm değerleri incelendiğinde hem deney hem de kontrol grubunda 135-157/dk 

arasında bulunmuş olup, KTA ölçüm değerlerinin  normal sınırlar içinde kaldığı 

gözlenmektedir. Ancak KTA değeri her iki grupta da normal değerler içinde olmasına 

karşın ilk ölçümlerde deney grubunda anlamlı olan düşüş son ölçümlerde kontrol 

grubunda istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.6).  

Araştırmada deney grubundaki bebeklerde 1 saatlik müzik dinletisi içinde 5.ve 

55.dk değerlendirmelerinde anlamlı bir düşüş görülmüştür (Tablo 4.6; p:0,039). İlk 

ölçümlere yönelik bu sonuç son ölçümlerde de görülmüş fakat istatistiksel yönden 

anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4.6). Bunun nedeni 22-23 gün boyunca bebeklere 

dinletilen Mozart eserlerine bebeğin alışması enstrümantal ve ritimli olan bu müziğin 

preterm bebeklere artık sadece uyarıcı etki yaparak (35, 37, 44) KTA değerlerinde 

düşüşe neden olmadan normal sınırlar içinde tutmuş olması olabilir. Araştırma Calobro 

ve arkadaşlarının (16) ve Lorch ve arkadaşlarının (53) çalışmasındaki gruplar arasında 

KTA değerlerinde fark olmaması ile benzerlik göstermektedir.  

Yenidoğanın genel muayene bulgularında solunum değerleri 40-60/dk olmalıdır. 

Preterm bebeklerde yenidoğanlara göre solunum değerleri uyku uyanıklık durumuna 

göre daha değişkendir ve apneye eğilim görülür ( 27, 66).  

Literatürde, pretermlere müzik dinletisi sonrası solunum parametrelerinin 

değerlendirilmesine rastlanmamıştır. Çalışmamızda ise klasik müziğin preterm 

bebeklerin solunum değerlerine etkisini görmek amacıyla değerlendirme yapılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarında bakım öncesi, 5.dk ve 55.dk’da ortalama solunum ölçüm 

değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (Tablo 4.7). Müzik dinletilen deney grubunun öncesi 5.dk ve 

55.dk’daki ortalama solunum değerleri birbirleri ile karşılaştırıldığında da aralarında 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Araştırma bulguları literatür bilgisi doğrultusunda değerlendirildiğinde (27, 66) 

solunum ölçümlerinin normal sınırlar içinde kaldığı gözlenmiştir. Araştırma bulguları 

incelendiğinde kontrol grubunda öncesi, 5.dk ve 55.dk’da alınan solunum ölçümleri 

kendi içinde değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark olduğu belirlendi (Tablo 



4.7). Kontrol grubundaki solunum ölçüm değerlerinin deney grubuna göre daha anlamlı 

düşüş göstermesinin nedeni KTA ölçümlerinde olduğu gibi müziğin deney grubunda 

uyarıcı etkisinin devamı nedeniyle müziğin solunum değerlerini dengede tutması 

sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise bebeklere müzik gibi bir uyarı almaması nedeniyle 

solunum değerlerinde bir düşüş göstermesi olarak değerlendirilebilir.  

 Sonuç olarak KTA ve solunum değerlerinin normal sınırlar içinde kalması 

sağlanarak hipotez 4 ve hipotez 5’e ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebeklerin Stres Düzeylerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

 Bu bölümde prterm bebeklerin müzik dinletisi stres puan ortalamalarının 

dağılımı ve karşılaştırılması tartışılmıştır. Stres puanları hafif streste 1, orta streste 2, 

ağır streste 3 olarak değerlendirilmiş, stres yoksa 0 puan üzerinden değerlendirilerek 

alınan stres puan ortalamaları üzerinden konuşulmuştur. 

 Bebeğin olumsuz çevresel uyaranlara maruz kalması bebekte stres 

davranışlarının gelişimine ve bu stresi azaltabilmek, organizasyonu sağlayabilmek için 

düzenleyici fonksiyonları geliştirmesine neden olmaktadır. Kendi intrauterin 

ortamlarından yoksun preterm bebekler YYBÜ’deki uyarılara maruz kalmaktadır. 

YYBÜ’deki stresin etkileri kalp atımındaki değişkenlik, artmış oksijen tüketimi, kanda 

oksijen seviyesinin azalması, kan basıncı değişiklikleri, gelişimde yetersizlik ve 

ajitasyon artışıyla kendini gösterir (10, 11, 19, 39, 62, 85). Yine sağlıklı term bebekler 

strese genellikle ağlamayla yanıt verirken, preterm veya hasta olan bebekler değişik 

stres belirtileri gösterebilirler (52, 85). Stres belirtileri literatür doğrultusunda hafif, orta, 

ağır ve stres yok olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 4.8).  

YYBÜ’de  preterm bebeklere dinletilen klasik müzik, ninni, bay/bayan sesinden 

oluşan şarkı/konuşma dinletilerinden sonra preterm bebeklerin stres düzeylerinde 

azalma gözlendiği, uyku durumunda artış sağlandığı, ağlamalarında azalma sağlandığı 

çalışmalarla desteklenmektedir (15, 21, 45, 55, 69, 73, 79). 

Kemper ve arkadaşları (46) YYBÜ’de müziğin pretermler üzerinde etkili olup 

olmadığını değerlendirmek amacıyla ünitede çalışan 37 doktor, 150 hemşire ve klinik 

çalışanına 57 sorudan oluşan anket uygulamışlardır. Çalışma sonucunda %68 oranla 

YYBÜ’de müzik çalınması tercih edilmiş ve müziğin %86 oranında stresi, %79 

oranında ağlamayı  azalttığı, %79 oranında ise uykuya geçişi hızlandırdığı bulunmuştur. 

Caine (15), müziğin stres davranışlarına etkisini değerlendirmek için deney 

grubundaki 26 preterm bebeğe ninni ve çocuk sesinden oluşan müzik dinletmiş, kontrol 

grubuna ise dinletmemiştir. Sonuçta, çalışmasında müziğin bebeğin günlük stres 

davranışlarında azalma sağladığını ve hastanede kalma süresi ile stres davranışlarının 

azalmasında bir korealasyon olduğunu göstermiştir. 

 



Coleman ve arkadaşları (21) YYBÜ’de bayan/erkek sesinden oluşan şarkı ve 

konuşma seslerinin preterm bebeklerdeki fizyolojik ve davranışsal etkilerini 

değerlendirmişler ve sonuçta deney grubundaki 33 preterm bebeğin stres belirtilerinde 

azalma gözlemişlerdir. 

Standley’in (79) 10 çalışmayı içeren meta analiz çalışmasında Flowers’ın 

yaptığı çalışmasının müziğin deney grubundaki bebeklerin stres davranışlarında olumlu 

yönde etkilediği belirtilmektedir. 

Slovakia’da YYBÜ’de preterm bebeklere Mozart dinletilerek bebeklerin 

rahatlamaları sağlanmıştır. Çalışmayı yürüten Dr. Slavka Viragova klasik müziğin 

bebeklerin zihinsel ve fizyolojik gelişimlerini desteklediğini, doğum travması sonucu 

oluşan stresi azalttığını ve uyku durumunda artış sağladığını belirmiştir (73). 

 Kaminski (45), YYBÜ’deki rahatlatıcı müziğin neonatal davranış durumlarına 

etkisi konulu çalışmasında aynı etnik gruptan 20 yenidoğana sakinleştirici, yatıştırıcı 

türde Brahms ninnisine benzer türde müzik dinletmiştir. Bebekler müzik dinletisinden 2 

saat önce gözlenmiş, müzik dinletisinden yarım saat önce bakımları ve beslenmeleri 

yapılmış; sol lateral pozisyonda yatırılarak müzik dinletisi süresince 2 saat gözlenmiştir. 

Sonuçta, müziğin deney grubunda kontrol grubuna göre daha rahat uyku sağladığını 

uyanıklık durumunun daha azaldığını göstermiştir. 

Schwartz’ın (69) çalışmasında, Zahr&Traversay’ın yaptıkları çalışmadan 

sözedilmektedir. Bu çalışmada deney grubunda ki müzik dinleyen bebeklerin kontrol 

grubuna göre uyku durumunda daha fazla zaman geçirdiği belirtmektedir.  

Manilova ve arkadaşları (55) çalışmalarında müziğin YYBÜ ‘de ajitasyon 

oranlarını azalttığını belirtmişlerdir. 

Butt ve Kisilevsky (13) müzik dinletisi sırasında topuktan kan almanın bebeğin 

fizyolojisine ve davranışlarına etkisini ölçmek amacıyla 29-36 GH arasında 14 

yenidoğanla çalışmıştır. Deney ve kontrol grupları işlem sırasında videoya kaydedilmiş, 

işlem sırasında müzik dinleyen gruptaki bebeklerin stres düzeylerinde (ağrı) azalma 

gözlenmiştir. 

 

 



Schwartz ve arkadaşları (67, 68, 69) çalışmalarında pretermlere aralıklarla klasik 

müzik (Mozart), geleneksel ninni, anne sesi-uterus sesine benzer rahatlatıcı müziklerden 

oluşan 5 CD dinletmiştir. Sonuçta müzik dinletisinin bebeklerde stres belirtilerinde 

azalma sağlayarak preterm bebeklerin yaşam bulgularında olumlu sonuçlar sağlamıştır. 

 Araştırmada stres ölçüm puanları incelendiğinde; deney grubunda stresin 

olmadığı ya da hafif düzeyde stres belirtileri görülürken (0,23±0,59; 1,07±0,95 puan) ve 

kontrol grubunda hafif ve orta düzeyde stres belirtileri (0,61±1,04; 1,23±1,23 puan) 

gözlenmiştir. Araştırma bulgularında ilk ve son stres değerleri ölçümleri; deney 

grubunda incelendiğinde öncesinde, 5.dk ve 55.dk alınan stres ölçümleri 

değerlendirmesi gruplara göre anlamlı farklılık göstermektedir (Tablo 4.9-İlk-KW: 

3,882; p: 0,038/Son- KW: 5,450; p: 0,046). Bu anlamlı farkın önceye göre 55 dk’da ve 

5 dk’ya göre 55dk’da alınan stres puan ortalamalarındaki istatistiksel olarak anlamlı 

düşüşten kaynaklandığı belirtilmiştir (Tablo 4.9). 

Araştırma bulguları Caine (15), Coleman ve arkadaşları (21) ve Flowers’ın (79) 

çalışmalarında belirtildiği gibi günlük stres davranışlarında azalma sağlaması açısından 

uyumluluk sağlamaktadır. Müzik letarjik, içine kapanık bebeği uyandırma potansiyeline 

sahipken ağlayan, endişeli bebeği sakinleştirici rolü vardır (48, 57). Araştırma süresince 

yapılan gözlemlerde literatürde belirtildiği gibi ve Kaminski (45) ve Zahr&Traversay’ın 

(94) çalışmalarıyla uyumlu olarak bebeklerin uyku durumunda daha fazla zaman 

geçirdiği; Manilova ve arkadaşlarının (55) ve Butt ve Kisilevsky’in (13) çalışmasında 

olduğu gibi ajitasyon ve ağlama durumlarında azalma gözlenmiştir. Araştırma 

Slovakia’da YYBÜ’de yapılan çalışma sonuçlarıyla da stresin azalması yönünden 

benzerlik göstermektedir. Çalışma Schwartz’ın (67, 68, 69) çalışmalarıyla da stres 

belirtilerinin azalması yönünden benzerlik göstermektedir.  

Çalışma sonucunda elde ettiğimiz deney grubundaki stres belirtilerindeki azalma 

bulgusu gerek literatür bilgisi (34, 48, 56, 57, 71) ve diğer çalışma bulgularıyla (13, 15, 

21, 45, 55, 67, 68, 69) benzerlik göstermektedir. 

Sonuçta Hipotez 1’e ulaşılmıştır. 

 

 



Sonuç olarak YYBÜ’de dinletilen klasik müzik ortamdaki diğer sesleri 

maskeleyerek bebeklerdeki stres davranışlarını azaltırken KTA, solunum değerlerinin  

normal sınırlar içinde tutulmasını sağlamış ancak büyüme ve SO2 değerlerini 

etkilemediği görülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                   



SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

- Araştırma grubunu oluşturan bebekler; cinsiyet ve gestasyon haftası ve tanıları 

açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı ve her iki grubun 

da homojen bir dağılım gösterdiği saptanmıştır (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarında yatış ve çıkış kilo, boy, baş çevresi ortalamaları ile  

yatış-çıkış süreleri arasındaki kilo, boy ve baş çevresi ölçüm değeri farkları istatistiksel 

yönden literatürde belirtildiği gibi anlamlılık göstermemiştir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının hastanede kalış süreleri arasında istatistiksel olarak  

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son SO2 değerleri incelendiğinde; aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son KTA değerleri incelendiğinde; aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

- Grupların kendi içindeki değerlendirmeleri ve grup içi karşılaştırmalarında ilk KTA 

değerleri ölçümleri; deney grubunda incelendiğinde 5.dk ve 55.dk’da alınan KTA 

ölçümleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Son KTA değeri ölçümlerinde deney grubunda herhangi bir fark bulunmazken (p>0,05), 

kontrol grubunda; 5.dk ve 55.dk’da alınan KTA ölçüm değerleri arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son solunum değerleri incelendiğinde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

- Grupların ilk ve son solunum ölçüm değerleri grup içi karşılaştırmalarında deney 

grubunda herhangi bir fark görülmez iken (p>0,05), kontrol grubunda; 5.dk ve 55.dk’da 

alınan solunum ölçümleri aralarında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

- Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son stres değeri incelendiğinde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 



- Grupların ilk ve son solunum ölçüm değerlerine göre grup içi karşılaştırmalarında 

kontrol grubunda herhangi bir fark görülmez iken (p>0,05), deney grubunda ilk 

ölçümlerde 5 dk ve 55dk’larda ve son ölçümlerde önceye göre 55 dk ve 5 dk’ya göre 55 

dk’da alınan stres ölçümleri aralarında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

 

Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler; 

- Klasik müzik terapisi ortam gürültüsünü maskelediği, stres davranışlarını ve 

apne/bradikardiyi azalttığı için YYBÜ gibi alanlarda kullanılmalıdır. 

- Klasik müzik terapisi yatıştırıcı, uyarıcı etkileri, uyku durumuna geçişte 

kolaylık sağlaması nedeniyle  YYBÜ’de tercih edilmelidir. 

- Ayrıca ülkemiz koşullarında bebeği rahatlatan, bebeğin anne karnında 

duymaya alıştığı geleneksel ninniler, enstrümantal müzikler, anne-bayan sesi, vb. 

müziklerin etkinliğini de değerlendiren çalışmalar yapılmalıdır. 

- Ülkemiz ortam şartlarına uygun olarak annelerin kendi dillerine uygun Türk 

müziği dinlediği düşünülerek YYBÜ’de Türk Klasik müziğinin etkinliğini 

değerlendiren çalışmalar yapılmalıdır .  

- YYBÜ’de müzik terapisinin değişik uygulamalar esnasında etkinliğini ölçen 

çalışmalar da yapılmalıdır. 
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Ek 1 

 

 

 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU  

 

 

 

Yüksek lisans tezini yapan araştırmacı Diler Aydın tarafından “Yenidoğan 

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Prematürelere Dinletilen Klasik Müziğin, Bebeklerin 

Stres Belirtileri, Büyümesi, Oksijen Saturasyon Düzeyi ve Hastanede Kalış Süresine 

Etkisi ” konulu araştırmasını yapmak üzere hastamın/bebeğimin vaka olarak alınmasına, 

bakım sırasında ve sonrasında müzik dinletilerek bakımının yapılmasına izin veriyorum. 

 

                                                                                     Tarih : 

 

                                                                                                 Adı Soyadı : 

 

                                                                                                 İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek -2 

BEBEĞİ TANITICI BİLGİ FORMU  

 

Protokol No                          : 

 

Cinsiyet                                 : 

 

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)  : 

 

Doğum Kilosu (gr)              : Yatış kilosu :                            Çıkış kilosu : 

 

Doğum Boyu (cm)               : Yatış boyu :                              Çıkış boyu : 

 

Doğum Baş Çevresi (cm)   : Yatış baş çevresi :                     Çıkış baş çevresi: 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Tarihi (gün/ay/yıl)       :  

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Çıkış  Tarihi (gün/ay/yıl)  : 

 

Tanı       : 

 

Aile bireylerinde çocukluktun itibaren başlayan işitme problemi ;    

 

Var :                 Yok : 



Ek 3 : 

HASTA TAKİP FORMU  
 
Adı Soyadı   :                                                                                                                                                Yatış Tarihi     :  
Protokol No :                                                                                                                                                 Çıkış Tarihi    : 

MÜZİK DİNLETİSİ 

Bakım Öncesi (1 dk öncesi) Müzik Başladıktan 5 dk Sonra Müzik Bitiminden 5dk önce 

Tarih saat sO2 KTA Solun
um 

Stres Belirtileri saat sO2 KTA Solun
um 

Stres Belirtileri saat sO2 KTA Solun
um 

Stres Belirtileri 

                

                

                

Stres Belirtileri : 
Stres Yok (0 puan); uyku durumunda 
Hafif Düzeyde (1 puan) ; göz göze iletişimden rahatsız olma, sağa-sola dönme, hıçkırma, yüz buruşturma, çenede aşağı doğru sarkma, 
gözleri kapama, ağız açma, dili dışarı çıkarma, bağırsak hareketleri, aksırma, öksürme 
Orta Düzeyde (2 puan) ; yüzde kızarma, vücutta renk değişimleri, iç çekme, regürjitasyon, el parmaklarında dışarıya doğru açılma, kol-
bacaklarda ekstansiyon, ani çekilme hareketleri, güçsüzleşme 
Ağır Düzeyde (3 puan): solgunluk, siyanoz, taşipne, bradipne, apne, oksijen düzeylerinde azalma, taşikardi, bradikardi, disritmi 

 



 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA YAPILAN HASTANE 

İZİN YAZISI VE 

ETİK KURUL ONAYI (Ek 4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÜZİK ALETLERİ VE MÜZİK 

DİNLETİSİNE AİT 

FOTOĞRAFLAR (Ek 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) CD çalar ve müzik CD’si  

 

 

 

b) CD çalar ve Hopörler 

 

 



 

 

c) CD çalar ve adaptör 

 

 

 

 

 

d) Ses desibeli ölçüm aleti  
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