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GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada giderek artan internet kullanımı sağlık alanını da etkisi altına almaya 

başlamıştır. İnternetteki sağlık bilgilerinin kalitesi ise hala tartışılmaya devam etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı da internet üzerindeki bebek uyku güvenliği hakkındaki bilgilerin doğruluğunu 

belirlemektir. 

 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Amerikan Pediatri Akademisi önerileri doğrultusunda 8 anahtar kelime 

kullanılmış ve ilk 100 sayfa taranmıştır. Bilgilerin doğruluğu "uygun", "uygun değil" veya "alakalı 

değil" olarak sınıflandırılmıştır. Web siteleri türe göre kategorize edilmiştir.  

 

BULGULAR: Toplam 800 web sitesinin 163’ü (%20,4) uygun bilgiyi sağlarken, 181’i (%22,6) uygun 

olmayan bilgi vermekteydi. Web sitesi türleri analiz edildiğinde en yüksek doğru bilgi oranına sahip 

olan web sitesi türü devlet sitesi/organizasyon siteleri, uygun olmayan bilgileri içerme oranı en yüksek 

olan web sitesi türü ise bireysel siteler/bloglar idi. Doğru bilgi olan web sitesinin en fazla oranda 

olduğu anahtar kelimeler ‘güvenli bebek yatağı’ olarak belirlendi.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda web sitelerindeki bebek uyku güvenliği hakkında 

yanlış bilgi içerme oranları tespit edilmiş ve bu oranların İngilizce web sitelerine göre çok daha fazla 

olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları güvenli bebek uykusu konusunda web siteleri önermelidir. 

Böylece aileler internetten doğru bilgiye ulaşmış olurlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Bebek Bakımı, Uyku, Ani Bebek Ölümü 
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SUMMARY 

 

INTRODUCTION: The increasing use of the internet all over the world has also started to affect the 

health field. The quality of health information on the Internet is still being debated. The purpose of this 

study is to determine the accuracy of information on infant sleep safety on the Internet.  

 

METHODS: We searched for advice using 8 key phrases and analyzed the first 100 web sites for each 

phrase. Web sites were categorized by type and the accuracy of information was classified as 

"accurate," "inaccurate," or "not relevant." 

 

RESULTS: Overall, 20.3% of the 800 web sites provided accurate information and 22.6% provided 

inaccurate information. An analysis of the accuracy of information by type of web site found that 

government web sites had the highest rate of accuracy, web sites from individuals had the highest rate 

of inaccuracy. The search terms ‘safe sleep surface’ yielded the highest percentage of web sites with 

accurate information. 

 

DISCUSSION and CONCLUSION: As a result of the study, the rates of misinformation about baby 

sleep safety on web sites were determined and these rates are much more than the English web sites. 

Health care providers should suggest reliable web sites about safe infant sleep. In this way, families 

may reach the correct information from the internet.  

 

Keywords: Infant Care, Sleep, Sudden Infant Death 
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Giriş: 

 

Dünya Bankası verilerine göre 1990 yılında dünyada internet kullanımı % 0 iken, 2014 yılında bu 

oran % 40,7’ye yükselmiştir. Ülkemizde ise 2014 yılı verilerine göre internet kullanım oranı % 51 

olarak bildirilmektedir (1).Yapılan bir çalışmada internet kullanıcılarının % 64,4’ünün interneti 

sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak için kullandığı ifade edilmiştir (2). Sağlıkla ilgili bilgiler elde etmek 

için aileler çeşitli kaynaklara başvurmakla birlikte yapılan çalışmalar bu kaynaklardan popüler 

olanının internet olduğunu göstermektedir (3-6). Hasta çocukların ailelerinin internet kullanımının 

incelendiği bir çalışmada, ailelerin % 64’ünün sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak için interneti kullandığı 

bildirilmiştir. Aynı çalışmada katılımcılar daha fazla bilgi sahibi olmak, anksiyetelerini önlemek ve 

doktorun verdiğinden daha fazla bilgiye ulaşabilmek için interneti kullandıklarını bildirmişlerdir (3). 

Bir diğer çalışmada ise sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak için interneti kullanan bireylerin % 95’inin bu 

bilgilerin güvenilir olduğunu düşündüğü belirtilmiştir (7).  

 İnternetteki sağlık bilgilerinin kalitesi 1990’ların ortalarında sağlık profesyonelleri ve bilgi 

uzmanları için ilgi çeken bir konu haline gelmiştir (8). İnternetteki çocuk sağlığı ile ilgili tıbbı 

tavsiyelerin güvenilirliğinin incelendiği bir çalışmada 5 yaygın pediatri sorusu Google arama 

motorunda taranmış ve incelemeler sonucunda 500 siteden % 39’unun doğru bilgi verdiği, % 11’inin 

ise yanlış bilgi verdiği sonucuna varılmıştır (9). Bir diğer çalışmada ise 1300 siteden yaklaşık % 

43,5’inin doğru bilgileri içerdiği belirtilmiştir (11). İnternetteki sağlık bilgilerinin güvenilirliği konuya 

ve web sitesi türlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Literatür incelendiğinde internetteki 

taramaların genellikle ingilizce web sayfalarında yapıldığı görülmektedir. Bebeklerin uyku güvenliği 

ile ilgili internetteki bilgilerin güvenilirliğini inceleyen Türkçe bir kaynağa rastlanmamıştır. 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının yalnızca %17’sinin sırtüstü pozisyonu 

önerdiği bildirilmiştir (12). Efe ve ark.’nın (2012) yaptıkları araştırmada ise pediatri hemşirelerinin 

%74,1’i yan yatış pozisyonunu önerirken, sadece %16’sının sırtüstü yatış pozisyonunu önerdikleri, 

pediatristlerin ise %44’ünün yan yatış ve %43,7’sinin sırtüstü yatış pozisyonunu önerdikleri 

saptanmıştır (13). Ülkemizde sağlık çalışanlarının önerileri yukarıdaki gibi iken, Amerikan Pediatri 

Akademisi (AAP) ani bebek ölüm sendromunu ve bebeklerin yanlış yatırılmasına bağlı ölümleri 

önlemek amacıyla bebeklerin uyku güvenliği ile ilgili öneriler yayınlamıştır. Bu öneriler bebeklerin 

her uyku sırasında sırtüstü yatırılması, sert uyku yüzeyi kullanımı, yatak paylaşımı olmadan oda 

paylaşımında bulunulması, gevşek yatak örtüleri kullanmama ve yumuşak nesneleri beşikten uzak 

tutma gibi maddeleri içermektedir (14).  

 Bu çalışmanın amacı internette yer alan bebeklerin uyku güvenliği ile ilgili bilgilerin 

güvenilirliğinin incelenmesidir.  
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Gereç ve Yöntemler 

 

Veri toplama süreci Şekil 1. gösterildiği gibi araştırmada kullanılmak üzere AAP önerileri 

doğrultusundan internette taranacak anahtar kelimeler oluşturulması ile başlamıştır (Tablo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Veri toplama süreci 

 

Tablo 1. Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerileri doğrultusunda anahtar kelimeler 

Öneriler Anahtar kelime Kabul edilecek öneriler/ifadeler 

Uyku pozisyonu Bebek uyku pozisyonu Yan yatış önerilmemektedir 

Her uyku için sırtüstü yatış pozisyonu 

Uyku yüzeyi Bebek uyku yüzeyi Bebek sert/sıkı bir yatakta uyumalı  

Bebeğin altına yumuşak materyal ya da obje (yastık vb.) 

yerleştirilmemeli 

Gevşek yatak kullanmama ve yumuşak nesneleri 

beşikten uzak tutma 

Beşik için çarşaf ile kaplanmış sert bir uyku yüzeyi 

Yatak özellikleri Güvenli bebek yatağı 

Bebek uyku yatağı 

Yatakta yumuşak bir nesne bulundurulmaması 

Yatak kenarı koruyucuları kullanılmamalı 

Oda paylaşımı Bebek oda paylaşımı Bebeklerin aileleri ile yatak paylaşımı olmadan oda 

paylaşımı olursa ani bebek ölüm riski azaltılır 

Aşırı sıcak Bebek aşırı sıcak Çocuklar uyurken ince kıyafetler tercih edilmelidir 

Aileleri nasıl giyiniyorsa bebekte benzer giyinmelidir 

Aşırı sıcaktan kaçınma 

Yatak paylaşımı Bebek yatak paylaşımı 

Bebek birlikte uyumak 

Yatak paylaşımı olmadan oda paylaşımı 

Bebek kendi yatağında tek başına yatmalıdır 

 

AAP önerileri doğrultusunda 

anahtar kelimelerin oluşturulması 

 

İki araştırmacı tarafından web 

sayfaların taranması 

 

Bilgilerin kontrolünde kullanılacak 

materyallerin hazırlanması 

 

İki araştırmacı tarafından yapılan 

taramaların birleştirilmesi

 

 

 İki araştırmacı tarafından web 

sayfaların taranması 

Sonuçların değerlendirilmesi 

 

Anahtar kelimelerin ve materyallerin 

uygunluğunu belirlemek için her anahtar 

kelime ile ön tarama yapılması (ilk 5 

web sitesi) 
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Çalışmamızda en yaygın kullanılan arama motoru olduğu için Google tercih edilmiştir (15). 

Belirlenmiş anahtar kelimeler ile Google’da Türkçe sayfalarda tarama yapılmış, her anahtar kelime 

için ilk 100 web sitesi incelenmiştir. 100 web sitesi yaklaşık ilk 8-12 sayfaya denk gelmektedir. 

Bundan sonraki sayfaların kullanıcı tarafından incelenmeye devam edilmeyeceği düşünülmektedir (9). 

Bağımsız 2 araştırmacı birbirinden ayrı olarak 2 ay boyunca sayfaları taramış ve sitelerdeki bilgileri 

uygun/doğru, uygun değil/yanlış ve konuyla alakalı bilgi yok şeklinde 3 sınıflandırmaya ayırmıştır. 

Açık ve net bir şekilde AAP önerileri doğrultusunda bilgi veren siteler doğru olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca web sayfaları da literatür doğrultusunda çeşitlerine göre sınıflandırılmıştır (devlet sitesi/ 

organizasyon siteleri, haber sitesi, eğitim sitesi, ürün satış siteleri/ ticari siteler, bireysel siteler/bloglar, 

diğer) (Tablo 2) (9,10,11). Web sayfalarının adresleri taranmış, listelenmiş ve aynı site her başlık için 

bir kez değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 2. Google’da yer alan web sitelerinin türlerine göre sınıflandırılması 

Web sitesi türü Kriter  

Devlet sitesi / 

Organizasyon siteleri 

Bir ülkenin yerel yada ulusal hükümeti tarafından yapılan web sitesidir 

ve .gov içerir. Genellikle URL’sinin içinde yada sonunda .org vardır, kar 

amacı gütmez. 

Eğitim sitesi Genellikle URL’sinin içinde yada sonunda .edu vardır (üniversitelerin 

web siteleri, e-kitap, makale vb bu grupta değerlendirilmiştir). 

Haber siteleri Basın siteleri veya geçmiş tarihli ulusan haber makaleleri içeren sitelerdir 

Ürün satış siteleri/ Ticari 

siteler 

Çeşitli ürünlerin sunulduğu, tartışıldığı ve satışının yapıldığı sitelerdir 

(ör; Amazon) ve "hakkımızda" sayfasında bir ticari kuruluş yer alan 

firma siteleridir. 

Bireysel siteler/Bloglar "hakkımızda" sayfasında bir birey (genellikle bir sağlık profesyoneli) 

tarafından finanse edilen, bir bireyin fikirlerinin yer aldığı sitelerdir 

Diğer Herhangi bir katagoriye dahil edilemeyen sitelerdir 

 

Bulgular 

 

Toplamda 800 (8 anahtar kelimenin her biri için 100 tane) web sitesi analiz edilmiştir. Doğru 

bilgilerin bulunduğu web sitelerinin oranı, analiz edilen anahtar kelimeye bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Genel olarak, 800 web sitesinin 163’ü (%20,3) doğru bilgiyi sağlarken, 181’i (%22,6) 

yanlış bilgi vermekteydi ve 456’sı (%57) anahtar kelime ile alakalı olmayan bilgi vermekteydi. 

Anahtar kelime ile ilgili olmayan web siteleri çıkarıldığında, web sitelerinin % 47,3 ‘ünün doğru 

bilgiyi verdiği görülmektedir.  
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Tablo 3’te yer alan doğru bilgi olan web sitesinin en fazla oranda olduğu anahtar kelimeler 

‘güvenli bebek yatağı’ (%45), ‘bebek uyku pozisyonu’ (%34) ve ‘bebekle birlikte uyumak’ (%28) 

olarak belirlenmiştir. Yanlış bilginin en fazla oranda olduğu anahtar kelimeler ise ‘bebekle birlikte 

uyumak’ (%63), ‘bebek aşırı sıcak’ (%41) ve ‘güvenli bebek yatağı’ (%25) idi.  

 

Tablo 3. Web sitelerindeki bilgilerin dağılımı 

Anahtar kelime Uygun Uygun değil Alakalı değil 

Bebek uyku pozisyonu 34 12 54 

Bebek uyku yüzeyi 13 5 82 

Güvenli bebek yatağı 45 25 30 

Bebek uyku yatağı 24 18 58 

Bebek oda paylaşımı 4 11 85 

Bebek aşırı sıcak 6 41 53 

Bebek yatak paylaşımı 9 6 85 

Bebek birlikte uyumak 28 63 9 

Toplam 163 181 456 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmamızda bireysel siteler/bloglar (n=238), haber siteleri (n=236) ve 

ürün satış /ticaret siteleri (n=174) web sitesi türleri arasında en yaygın olanlardı. En yüksek doğru bilgi 

oranına sahip olan web sitesi türü devlet sitesi/organizasyon siteleri (%52,6) iken, onu eğitim siteleri 

(29,4) takip etmekteydi. Uygun olmayan bilgileri içerme oranı en yüksek olan web sitesi türü ise 

bireysel siteler/bloglar idi.  

 

Tablo 4. Web sitesi türlerine göre bilgilerin dağılımı 

Web sitesi türü Uygun 

n (%) 

Uygun değil 

n (%) 

Alakalı değil 

n (%) 

Toplam  

Devlet sitesi / Organizasyon siteleri 49 (52,6) 19 (20,4) 25 (27) 93 

Eğitim sitesi 5 (29,4) 0 (0) 12 (70,6) 17 

Haber siteleri 51 (21,6) 46 (19,5) 139 (58,9) 236 

Ürün satış siteleri/ Ticari siteler 0 (0) 32 (18,4) 142 (81,6) 174 

Bireysel siteler/Bloglar 53 (22,3) 84 (35,2) 101 (42,5) 238 

Diğer 5 (11,9) 0 (0) 37 (88,1) 42 

Toplam  163 (20,4) 181 (22,6) 456 (57) 800 
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Tartışma 

 

Pew araştırma merkezi anketine göre, internet kullanıcılarının % 72'si geçtiğimiz yıl içinde 

internet üzerinden sağlık bilgisi taradığını bildirmiştir (16). Ebeveynler sıklıkla bilgi edinmek için 

internet ve sosyal medyayı kullanmaktadır (17). Dworkin, Connell ve Doty'nin (2013) yaptığı bir 

literatür taramasında, ebeveynlerin çocuk gelişimi ve sağlıkla ilgili bilgiler nedeniyle internette arama 

yaptığı bildirilmiştir (18).   

İnternet önemli bir sağlık bilgisi kaynağı olarak tanımlanmakta, web sitelerinde sağlık ile ilgili 

çok fazla bilgi bulunmaktadır. İnternetin sağlıkla ilgili konularda kullanılması konusundaki 

kaygılardan biri, burada bulunan bilgilerin kalitesidir ve internette bulunan bu bilgilerin kalitesi 

birbirinden farklılık göstermektedir (12). Bu endişeleri ortadan kaldırmak ve okuyuculara kaliteli, 

nesnel ve şeffaf tıbbi bilgilerin yaygınlaştırılmasına ilişkin ilkeleri özetlemek amacı ile sağlıkla ilgili 

web sitelerinin sertifikasyonu için bir etik kod (Health On the Net Code) geliştirilmiştir (19,20). Buna 

rağmen bilgiler az ve kalitesi olabilir veya kullanıcılar, kullandıkları web sitelerinin kalitesini ve 

güvenilirliğini değerlendiremeyebilirler (21-27). Ebeveynlerin web sitelerinin kalitesi, güvenilirliği ve 

kullanışlılığına ilişkin algıları değişkendir (27-31).  

Skolyoz ile ilgili internetteki bilgilerin güvenilirliğinin incelendiği çalışmada, site türlerine 

göre puanlamalar hesaplanmış ve maksimum 32 puan üzerinden hesaplama yapılmıştır. En yüksek 

puan ortalamasını12,6±3,8 ile akademik sitelerin aldığı, en düşük puan ortalamasını ise 5,0±1,5 ile 

ticari sitelerin aldığı bildirilmiştir (10). Yapılan bir araştırmada katılımcıların büyük çoğunluğunun 

arama motorlarında arama yaptıklarını (% 80), yapılan bu aramanın % 20'sinden azının üniversite / 

hastane tabanlı web sitelerinde yapıldığı bildirilmiştir (32). Mathur ve ark. (2005) çalışmasında 

taranan web sitelerinin çoğunluğu akademik olsa da içerik kalitesi ve doğruluk puanının hala zayıf 

olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın aksine bizim araştırmamızda doğru bilgiyi en yüksek oranda 

sunan sitelerin devlet/organizasyon siteleri ve eğitim siteleri olduğu görülmektedir. Benzer bir 

çalışmada genel olarak hükümet ve organizasyon web sitelerinin doğru bilgiyi sunmada en yüksek 

orana sahip olduğu belirlenmiştir (11).  

Nahas ve Evans’ın (2001) öksürük ve Roshan ve ark.’nın (2008) tonsillektomi ile ilgili 

internetteki tıbbi tavsiyelere baktıkları çalışmalarda bilgilerin değişken ve sıklıkla kalitesiz olduğu 

sonucuna vardıkları görülmektedir. Mathur ve ark.’nın (2005) çalışmasında internetteki skolyoz 

hakkında bilgi kalitesinin sınırlı ve bilgi değerinin zayıf olduğu bildirilmiştir. Soot ve ark. (1990) 

tarafından yapılan çalışmada ise araştırılan web sitelerinin üçte birinin periferik vasküler hastalıkla 

ilgili yanlış bilgi içerdiği saptanmıştır. Göğüs ağrısı semptomları hakkında yapılan taramada ise 

hastalar için sağlık bilgisi sağlayan birçok web sitesinin güvenilir olmadığı ve içeriğinin, kalitesinin 

çok değişken olduğu, düşük sağlık okuryazarlığı olan hastaların web sitelerini okumakta 

zorlanabileceği belirtilmiştir (37). Bizim bulgularımızda ise internette güvenli bebek uykusu ile ilgili 
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taramalar yapılmış ve taranan sitelerden sadece beşte birinin doğru/ uygun bilgiyi verdiği görülmüştür. 

Benzer bir çalışmada ingilizce web siteleri taranmış ve yaklaşık yarısının doğru/uygun bilgiyi 

sağladığı belirlenmiştir (11). İnternetteki bilgilerin doğruluk oranlarının çeşitlilik gösterdiği 

görülmektedir. İnternetten edinilen yanlış bilgilerin sağlık çalışanları ve hastalar arasında engel 

oluşturması gibi okuyucu üzerinde olumsuz etkilere neden olabildiği bildirilmektedir (38,39).  

Sonuç 

Sonuç olarak, web sitelerindeki bebek uyku güvenliği hakkında yanlış bilgi içerme oranları tespit 

edilmiş ve bu oranların ingilizce web sitelerine göre çok daha fazla olduğu görülmüştür.  Bu bulgular 

ışığında sağlık çalışanlarının hangi konuda olursa olsun gerek verdikleri eğitim sırasında, gerekse 

kullandıkları eğitim materyallerinde konu ile ilgili en güvenilir web sitesi adreslerini belirtmesi yol 

gösterici olacaktır. Ayrıca internetteki bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu ile ilgili eğitimler verilmesi 

ve ülkemizde sağlıkla ilgili oluşturulan Türkçe web siteleri ile ilgili yasal bir mevzuatın ya da etik 

kodların oluşturulması da önerilmektedir.  
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