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BESLENME

Amerikan Pediatri Akademisi, Ulusal Sağlık Enstitüsü, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bebeklikte doğru 

beslenme;

• İlk 6 ay sadece anne sütü, 

• 6. ay civarında başlanarak miktar ve besinsel olarak 

yeterli ve güvenli tamamlayıcı beslenme ile birlikte 2 

yaşa kadar anne sütü ile beslenmenin devam 

edilmesi



BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUKTA YETERLİ VE 
DENGELİ BESLENME

• Optimal büyüme

• Optimal sağlık (mikrobesin eksiklikleri / çocukluk yaş grubu

hastalıkları)

• Davranış gelişimi

İlk 2 yaş sağlıklı bir toplum yaratmak için önemli



TAMAMLAYICI BESLENME

• 4-6. aydan itibaren anne sütüne ilave olarak verilen 

besinler tamamlayıcı besin,

• Bu besinlerin tüketildiği dönem “tamamlayıcı 

beslenme dönemi”



BAŞLAMA ZAMANI ÖNERİLERİ 



TAMAMLAYICI BESLENMEDE 5’TE 5 KURALI 

Ek besinlere, 6. ayda başlanmalıdır.

1.Zamanında

2.Kaliteli

3.Yeterli

4.Güvenli

5.Keyifli olmalıdır.

Selimoğlu A. Bebek Beslenmesi Rehberi 2013:1-44.
Scrimshaw NS. Food and Nutrition Bulletin 2003;24(1):1-144.



İLK 1000 GÜNDE TAMAMLAYICI BESLENME

Uygunsuz Başlama

Erken Geç

Obezite, Beslenme Bozukluğu, Kronik Malnutrisyon



BEBEKLİKTE DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ

Kötü beslenmenin sonuçları:

– Enfeksiyonlar, alerjik ve metabolik hastalıkların riskinde 
artış

– Beş yaş altı ölümlerin 1/3 nedeni

– Demir eksikliği anemisi

– Boy kısalığı

– Mental performans düşüklüğü

– Obezite

İlk 2 yıl doğru beslenme 5 yaş altı ölümlerin 5’te 1’ini engeller.

• Doğru süre ve şekilde anne sütü verilmesi ölümlerin 
%13’ünü önler, uygun tamamlayıcı beslenme ile ek %6’lık 
avantaj sağlanır.



ANNE SÜTÜ

• Anne sütü en az 2 yaşına kadar verildiğinde, bebeğin ihtiyacını 

karşılayan en önemli besin öğesidir,  

• Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ ünü, 6-12 ayda 

bebeğin ihtiyacının %50’sini ve 12.aydan itibaren  %30’ unu 

karşılar.



• Yaşamın ilk 2 yılındaki beyin ve bağışıklık sistemi gelişimi 
devam eder ve beslenme bu sistemlerin gelişiminde önemli 
rol oynar.

• Bebeklik döneminde anne sütü ile beslenme, bağışıklık 
sistemi ile beyin gelişimini olumlu etkiler.

Parham P The Immune System 2nd Edition p197 Garland Science 2005
UNICEF document "Early childhood development: the key to a full and productive life

2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜNE DEVAM



ANNE SÜTÜNÜN TEŞVİKİ VE BEBEK DOSTU SAĞLIK 
KURULUŞLARI PROGRAMI

Türkiye’de Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, 
Desteklenmesi Çalışmaları

1991 yılından bugüne UNICEF işbirliğinde temel
amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve
desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı”
sürdürülmektedir.



• Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması,

• Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi,

• 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber  emzirmenin 2 yaşına 
kadar sürdürülmesi

• Doğum yapılan Tüm Hastanelerin BDH olmasının sağlanması,

• 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Bebek Dostu Uygulamalarının 
geliştirilmesi

PROGRAMIN KAPSAMI



AMAÇLAR

• Beslenme bozukluklarının 1/3 azaltılması

• Bebek ölüm hızının  1/3  azaltılması



BEBEK DOSTU KURUM
DEĞERLENDİRMELERİ

• Doğum Yapılan Hastaneler ve Tıp Merkezleri “Emzirmede 

10 Adım” ile 

• Doğum Yaptırmayan Tıp Merkezleri ‘’Emzirmede 8 

Adım’’ile

• Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları “Emzirmede 8 Adım” ile 

Bebek Dostu Kurum ünvanını alırlar.



BAŞARILI EMZİRME İÇİN 10 ADIM 



PROGRAMIN UYGULANMASI

DOĞUM ÖNCESİ DOĞUM SIRASI DOĞUM SONRASI

Anne Sütünün Önemi

Meme Bakımı

Anne Beslenmesi

Emzirme Teknikleri

Emzirme Teknikleri

Emzirme Sıklığı

Laktasyonun Devamı

Bilgilerin Uygulanması

Uygulamanın
Değerlendirilmesi



http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvCke3k5cgCFQqWLAodxOoFTg&url=http%3A%2F%2Fkastamonudh.saglik.gov.tr%2Ficerik.php%3Fcid%3D329&psig=AFQjCNHt4852bByaQB7NQ6c-M-bD9B0qjQ&ust=1446142693037353


http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTGroLn5cgCFcoGLAodB4gMnQ&url=http%3A%2F%2Fcocukergen.thsk.saglik.gov.tr%2Fbilgi-dokumanlar%2Fafis-brosur%2F933-anne-s%25C3%25BCt%25C3%25BC.html&psig=AFQjCNEFhDmr2VFzZ3uSEaRUOvlVZ60MVg&ust=1446143633966646


http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHy1p3m5cgCFcgPLAod8J8KEg&url=http%3A%2F%2Fwww.beyoglubirlik.gov.tr%2Fhaber%2Fanne-sutunu-destekliyoruz-30-09-2013.html&psig=AFQjCNFSfe86dujahrCiaUpRqg_pcBMdDg&ust=1446143420874199


http://denizli.hsm.saglik.gov.tr/1-7-ekim-emzirme-haftasi/


http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP_h9M3n5cgCFUWSLAodpGwOFQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ekolhastanesi.com.tr%2F&psig=AFQjCNEng2AFbFUeOo1fLfTN4bq4U6-lPQ&ust=1446143721903173
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fdig.do%2Fokmeydani.gov.tr&psig=AFQjCNHt4852bByaQB7NQ6c-M-bD9B0qjQ&ust=1446142693037353






http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIS6lafh_MgCFYZUFAodADkDgA&url=http%3A%2F%2Fwww.filozofanne.com%2Fbebeklerin-dunyasi%2F&psig=AFQjCNGXZbPzh5J8LGyIENXIedWO441XnQ&ust=1446932326543408
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzHnrjh_MgCFce-FAodp7MIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.omurilikfelclileri.com%2Ftopic%2F7707-bak-u-akolara-akn-diye-bunlara-denir%2F&psig=AFQjCNGXZbPzh5J8LGyIENXIedWO441XnQ&ust=1446932326543408
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILBoaDi_MgCFYg9FAod4JsLZQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kadinlopedi.com%2Fgulen-bebek-resimleri%2F&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNELUEA3-xPtYbKUhPfg0a-9NRQAvQ&ust=1446932628254044
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSL767i_MgCFUtdFAodNS8NJg&url=http%3A%2F%2Fwww.karikaturu.com%2Fprofilimde-bebek-resmi-olan-diyenler-.html&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNELUEA3-xPtYbKUhPfg0a-9NRQAvQ&ust=1446932628254044


http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKf4wcnJ6sgCFcjWFAodHB0Mfw&url=http%3A%2F%2Fitadvisor.com.tr%2Fdassault-systemesden-buyuk-buzdagi-projesi%2F&psig=AFQjCNF4BTB37CAJu9CAwprmpW7nD4kV9Q&ust=1446306817100713


Bebek Dostu 
Hastaneler/İller

Emzirme Teşvik

Ek gıdalara erken başlama 

Emzirme oranları

Anne sütü



TNSA-2013

• %96 bir süre emzirilmiş, 

• %50’si ilk 1 saat içinde emzirilmiş,

• %26’sı, anne sütü dışı gıdalarla beslenmiş, 

• %58, yaşamın ilk 2 ayında anne sütü,

• %10, ilk 4-5 ayda anne sütü,

• 0-2 ayda, %25’i anne sütü dışı süt,

• 0-2 ayda  %10, anne sütü+su/meyve suyu,

• Sadece anne sütü %42        %30



TNSA 2008’den 2013’e, daha fazla anne katı 
gıdaya erken dönemde başlıyor, çünkü 

anne sütü alımı azalıyor.

TNSA 2008 - 2013











Emzirme sürecinde rolü olan faktörler 

o Doktorlar → ilgi ve bilgi eksikliği

o Hastaneler → bebek dostu olmayan uygulamalar

o Aile ve çevre → ek besin baskısı, daha hızlı ve rahat 

büyütme düşüncesi

o Yazılı ve görsel basın → beslenme imgesi:        

biberon, reklamlar ...

o İşyerleri → çalışan anneye yeterli destek verilmemesi

o Yöneticiler 



HASTANE DÜZEYİNDEKİ PROBLEMLER

• Emzirme danışmanlığı eğitimlerinin yetersizliği ve personel

eksikliği, zaman ayıramama

• Emzirmede sorun yaşayan anne ve bebek çiftlerini sorun 

çözülene kadar hastanede tutma konusunda zorluklar

• Emzirme danışmanlığının performans olarak karşılığının 

olmaması

• Değerlendirme yetersizlikleri ve yaptırım yokluğu



“Erken dönemde doğru teknikle emzirmenin

öğrenilmesi tek başına anne sütüyle 

beslenme süresini artırıyor”

Turan M,Coşkun A,Gökçay G.İst Tıp Fak Mec 2000;63

“Annenin özgüveni tek başına anne sütüyle 

beslenme süresinin en güçlü belirleyicisi”

Ertem İÖ,Votto N,Leventhal JM.Pediatrics 2001;107



EMZİRME EĞİTİMİ

Emzirme konusunda eğitilmiş 

profesyoneller tarafından destek

verilmesi daha fazla sayıda annenin bebeğini 

daha uzun süre “tek başına anne sütü” ile 

beslemesini sağlar.

Sikorski J, Renfrew MJ.  Support for  breastfeeding mother (Cochrane Review). The Cochrane Library, 1, 2001



HEKİMLER?

Doğum sonrası  ilk 1-2 hafta ÇOK ÖNEMLİ

•Hastaneden 24-48 saat sonra taburcu olan bebeğin 2 
gün içinde kontrolü şart

•Bu kontrolün gerçekleşme oranı düşük,

•Çocuk hekimleri-Aile hekimlerine emzirme 
danışmanlığı eğitiminin verilme oranı düşük, 

•Eğitimlerin uygulanmasının değerlendirilmesi?

•Hekimin önerilerine uyum ?



Türkiye’de en sık yapılan hatalar:
ek besinlere erken başlamak, fazla vermek,

1 yaş öncesinde inek sütü vermek…

1 yaş öncesinde inek sütü kullanımı %64

Fazla ek besin verme- anne sütü veya devam sütü yerine %60

Bebeklere uygun olmayan ek besinler %68

Ek besinlere erken geçiş %43

1. TNSA 2008.
2. Demirel F et al. Van Tıp Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak/2001
3. Altıntas D. U. T Klin J Allergy-Asthma 1999, 1: 13-19.
4. Karacam Z, Kirtis Y: Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2003/2: 70-80



Ek besine başlama zamanları

Ünalan P ve ark. Türk Ped Arflfl 2008; 43: 59-64

%17.8

0-1 ay

%15.2

2-3 ay

%25

4-6 ay

%42

>6 ay

İstanbul, Beşiktaş AÇSAP, n=200

Emzirmeyi en sık bırakma yaşı: 5. ay

6 aydan küçük bebeklerin yarıdan 
fazlası ek besin alıyor.

%58
6 aydan önce



Ünalan P ve ark. Türk Ped Arflfl 2008; 43: 59-64

Ek besine zamanından önce başlama nedenleri 
arasında en sık 

‘sütüm yetmiyordu, ağlıyordu’ var...



İlk 6 ay tamamlayıcı beslenmeye gerek 
yoktur, sadece anne sütü yeterlidir.

• Bebek doğumdan sonra en kısa sürede emzirilmelidir

• Bebek istedikçe, günde en az toplam 8 kez emzirilmelidir.

• Bebeğe su bile verilmesine gerek yoktur.

• Anne sütü yoksa veya yetersizse anne sütünün arttırılma 

yöntemleri anlatılmalıdır.

• Anne çalışıyorsa, anne doğru emzirme teknikleri ve beslenmesi 

konusunda bilgilendirilmelidir

• Eğer hala anne sütü yoksa ve yetersizse  ek besinler yerine 

formül süt verilmelidir.
Selimoğlu A. Bebek Beslenmesi Rehberi 2013:1-44.



Tamamlayıcı beslenmeye 6 ay 
civarında başlanmalıdır.

• Ek besine zamanından önce ve yüksek miktarda geçiş, 

– anne sütünün yerini alarak, azalmasına neden olur,

– sindirim sistemi gelişimi tamamlanmadığı için ileride alerjik 
hastalıkların gelişmesine yol açar,

– nörolojik gelişim tamamlanmadığı için aspirasyon riskine
neden olur,

– bebeklik döneminde enfeksiyonlarda artışa yol açar,

– ileri yaşlarda obezite, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve 
diyabet gibi metabolik sorunlara neden olur.

Selimoğlu A. Bebek Beslenmesi Rehberi 2013:1-44. 2. TC SB Ankara Sağlık Müdürlüğü 
AÇS/AP Şubesi. 6. ay sonrası  bebekler için tamamlayıcı besinler.



İstanbul İli Çekmeköy İlçesi 
0-2 Yaş Arası Bebek Sahibi Olan Annelerin 
Anne Sütü ve Tamamlayıcı Besinlere İlişkin 
Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi



ÇALIŞMANIN AMACI

• İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde yaşayan, 

• 0-2 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin,

• Anne sütü ve tamamlayıcı besinlere ilişkin tutum ve 
davranışlarını değerlendirmek



ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

• İstanbul İli Çekmeköy İlçesi

• 0-2 yaş grubu çocuk sahibi anneler

• Randomize 851 anne

• Yüz yüze görüşme yöntemi

• 23 soruluk anket formu

• Son 24 saatlik besin tüketimi formu

• Katılan annelerden onam











BULGULAR- 1

• 851 anne

• Anne yaş ortalaması 29.4±5.5 yıl

• Annelerin %57’si özel hastanelerde ve %54’ü sezeryan ile doğum
yapmış olup

• Bebeklerin %84.5’unun doğum ağırlığı 2.500-4.000g

• Bebeklerin % 54’ü erkek

• Anne eğitim; % 29 ilkokul, % 21 ortaokul,%27 lise mezunu

• Ailelerin % 59’unun aylık geliri 1001-2999 TL arası



BULGULAR- 2

• Anne sütüne ortalama başlama zamanı 10.4±4.3 saat

• İlk olarak anne sütü ile beslenenlerin oranı %81.6

• Anne sütünün ortalama kesilme zamanı 34.6±5.4 hafta

• Anne sütü ile beslenmeyen bebekler %16 formula ile başlanmış



BULGULAR- 3

• Ek besine başlama zamanı ort. 27.3±10.8 hafta

• En sık neden annenin bebeğin doymadığını düşünmesi (% 47)

• İlk seçenekler; muhallebi, peynir, yoğurt ve bebek bisküvisi

• İlk başlanan katı gıdalarla birlikte;

– %12 alerji

– %11 kabızlık

– %6 kusma

• Besinlerin yaklaşık %70’i eş zamanlı başlanmış



• Annelerin  %95‘i anne sütünün gerekli bütün besin öğelerine 

sahip olduğuna inanıyor,

• Sadece %36’sı anne sütünün tek başına yeterli olduğunu 

düşünüyor.

BULGULAR- 4



5-17. haftalardan başlayarak

• Bebek bisküvisi,

• Peynir-yoğurt,

• Sebze-meyve,

• Ev yemekleri, 

• Salça,

• Tuz,

• Şeker,

• Margarin,

• Bal



Diğer Ülkelerde Durum?

• Kanada, 325 anne

• Annelerin %80’i ilk 6 ayda tamamlayıcı beslenmeye başlamış,

• Altıncı ayda emzirmeyi bırakmış olanlar çok daha erken şekilde 

tamamlayıcı beslenmeye geçmiş,

• Anne sütü ile beslenenlerde D vitamini verilme oranı düşük

“Fegan S, et al. Public Health Nutr 2015”



• İrlanda, 823 bebek

• %81 anne sütü ile beslenmiş,

• Taburculuk, 2 ve 6. aylarda %34, %14, ve %1,

• %79, 17-26. aylarda ek gıda,

• İlk başlanan ek gıda pirinç (%69), 

• Birinci ile 2. ek gıda arası ortalama süre 4 gün,

• <17 haftada ek gıdaya başlayan annelerin yaşı daha küçük ve 

daha fazla sigara içimi mevcut

“O’Donovon SM, et al. Public Health Nutr 2015”

Diğer Ülkelerde Durum?



• İsviçrede bebek dostu hastane kavramı ile birlikte emzirme 

oranları, sadece anne sütü ile beslenme oranlarında anlamlı 

artış mevcut,

• Bu şekilde hem sağlık çalışanları hem de toplumda anne sütü 

ile beslenme konusunda daha fazla bilgili olunması sağlanmış,

• Bebek dostu hastanelerde annelerin uyumu takip edilmeli



SONUÇ

• Annelerin, anne sütü ve tamamlayıcı beslenme konusunda bilgisi 

yeterli değil,

• Anneye emzirme döneminde sağlık personeli tarafından verilen 

eğitim ve takip yetersiz,

• Anneler anne sütünün faydasının farkında, ancak anne sütü 4. 

aydan itibaren yerini ek besinlere bırakıyor, çünkü anneler anne 

sütüne ne kadar süre, ne miktarda verilmesi gerektiğinin 

farkında değil, 



• Anneler, erken dönemde anne sütünü kesiyor ve ek besinlere 

geçişte önerilen kurallara uymuyor,

• İlk 2 yaş anne sütü-tamamlayıcı beslenme dengesinin 

sağlanabilmesi için doğum yapan her anneyi kapsayıcı  

eğitimler ve eğitim sonrası takipler sistematik olarak yapılmalı,

• Bu bilincin oluşturulamaması ve uygulamasının yapılamaması 

durumunda erişkin dönemdeki metabolik ve kronik hastalık 

insidansının toplumumuzda artarak devam edeceği 

düşünülmektedir.

SONUÇ



• Hekim,

• Sağlık çalışanları,

• Hastaneler,

• Anneler,

• Diğer aile bireyleri,

• Tüm çevre,

• Yazılı ve görsel medya

• Toplum

SONUÇ

BİLGİLENDİRİLMELİ

EĞİTİLMELİ





OBEZİTE, METABOLİK SENDROM, DİYABET, KALP HASTALIĞI




