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                         Sunum akışı 

• Bebeklik döneminde beslenmenin önemi 

• Bebek beslenmesine ilişkin inanç, tutum ve 

uygulamalara ilişkin farklı ülkelerde ve ülkemizde 

yapılmış çalışmalar 

• Öneriler 



Vaka sunumu 

• Esra Hanım 33 yaşında, diyetisyen olarak bir 

hastanede çalışıyor.  

• Kızı 7 aylık, 8.5kg.   

•  Doğum izninden 1 hafta önce dönmüş.   

Sizce Esra Hanım bebeğini nasıl besliyor?  
……………?     ?………………..? 



• Bir memesinden az süt geldiğini, bebeğinin o 

memeyi emmek istemediğini, memeyi sağarak 

boşaltmasına rağmen, o memede zamanla sütün 

kesildiğini, bu arada tek memeden gelen sütün 

yetmeyeceği endişesi ile formülaya başladığını, 

• Diğer memesinin mastit olduğunu, …….. … neyse 

ki halen emzirdiğini…… ama….. Kaygı…. Endişe …. 

Yaşananlar, sorunlar,…………..  



• Bebeği 4.5 aylık iken Ankara’ya annesine geldiğini 

ve kendi annesinin yardımıyla birlikte 

TAMAMLAYICI BESİNLERİ başladığını,  

• Çalıştığı hastanede bu eğitimleri yaptığını, 

• Anne olunca DİYETİSYEN KİMLİĞİNİ kesinlikle 

unuttuğunu ve bundan da üzüntü duyduğunu belirtti. 



• İntrauterin dönemde (50cm), ondan sonra 

• Bebeklik döneminde (25cm) gerçekleşir. 

         Bu nedenle bebeklik döneminde, 

       optimal beslenme hayati önem taşır.  

Yaşamda en hızlı büyüme 



 Bebeklik döneminde  

Neden sağlıklı ya da optimal beslenme? 



Programlanmış büyüme 

  Vücudun değişik kısımlarının büyüme  hızları 

birbirinden farklıdır.  

  Bazı kısımlarda YAKALAMA BÜYÜMESİ 

olurken, bazı kısımlarda mümkün değildir. 



Örneğin 

  Adale kitlesinde yakalama büyümesi 

olurken, beyin dokusunda olmaz. 



        Yaşamın 1. saatinde başlayan,  

    2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülen  

       ANNE SÜTÜ İLE BESLENME,  

 Bebeğin fiziksel ve bilişsel gelişimi için  

 esansiyel olan, yeri doldurulamayan bir  

 beslenme şeklidir.  



Dünya Sağlık Örgütü 

  Sıfır-1 yaş dönemindeki bebeklere  

• Beslenme  

• Büyüme-gelişmenin sağlanması 

• İleri dönemde sağlığın korunabilmesi için 



   İlk 6 ayda sadece anne sütü 

      Ondan sonraki dönemde  

         Anne sütü ile birlikte                
            Zamanında  
                   Yeterli   
                Uygun türden  
 Tamamlayıcı besinler önermektedir. 
 



                Anne sütü,  

              K ve D vitamini hariç  

Bebeğin tüm besin gereksinimlerini karşılar. 



Anne sütü ile 

Beslenme 

durumu 



         Ülkemiz dahil, dünya genelinde  

 ANNE SÜTÜ İLE BESLENME / EMZİRME 

            Yaygın bir uygulama ancak  

     “Emzirmenin Başarılı Bir Şekilde  

                 Sürdürülmesinde”  

    birçok sorun yaşandığı bilinmektedir.  



• Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013, 

     Verilerine göre: %30, 

• Dünya Sağlık Örgütü 2014,  

     Verilerine göre %38 olarak bildirilmiştir.  

Tek başına anne sütü ile beslenme oranı:  



   Dünya Sağlık Örgütü, 2025 hedefleri arasında,  

İlk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenme oranını, 

en az %50 olarak belirlemiştir.  



Uygulamada neler 

oluyor? 



Emzirmeye ilişkin birçok hatalı uygulama 

nedeniyle, bebeklerin doğru beslenmeleri 

engellenmekte ve bir takım sağlık sorunları 

ortaya çıkabilmektedir.  

Emzirme Uygulamaları 



    Hatalı uygulamaların başında  

• Emzirmeye geç başlanması, 

• İlk emzirmeden önce şekerli su ya da 

   formüla verilmesi gelmektedir.  



Hatalı uygulamaların en önemlisi ise,  

Annelerin  

“Sütlerinin az salgılandığı, bebekleri için yeterli 

olmadığı/olamayacağı kaygısını”  

taşımalarıdır.  



• Sezaryan doğum,  

• Erken ya da hazırlıksız doğum,  

• Post-partum döneme ilişkin sorunlar (ağrı), 

• İlk sütün (kolostrumun) verilmeyişi, 

• İlk beslenme için ezan sesinin beklenmesi,  

Emzirmeyi olumsuz etkileyen diğer hatalı 
uygulamalar ya da nedenler  



• Genç-deneyimsiz anneler, 

• Eğitim düzeyi düşük anneler,  

• Meme ile ilgili sorunlar (meme başı çatlağı, 

meme ucunu çökük olması, meme apsesi vb),  

• Emzirme tekniğinin (emzirme sıklığı, süresi, 

sırası vb) bilinmemesi,  

    



• Anne sütünün öneminin kavranmamış olması, 

• Formülaların uygunsuz pazarlaması ve reklamları, 

• Tamamlayıcı besinlerin erken ya da geç başlanması, 

yanlış uygulanması,  

• Sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu, sayılmaktadır. 





• Anne sütünün yararlarının iyi bilindiği,  

• Tek başına anne sütü ile beslenmeyi birçok 

kadının planladığı,  

• Çeşitli nedenlerle anne sütüne geç başlandığı,  

• Formüla önerilmediği,  

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda: 



• Annelerin yeterli süt üretemeyeceği kaygısını 

taşımaları,  

• Genç ve eğitim düzeyi düşük anneler arasında 

anne sütü kavramının yetersiz olduğu,  

• Doğum sonrası ağrılar ve destek azlığı nedeniyle 



Anne sütü ile beslenmenin başarısız olduğu 

gösterilmiştir.  

• Breast-feeding attitudes and behavior among WIC mothers in Texas. Journal of 
Nutrition Education and Behaviour. 42(3):30S-38S, 2010. 

• Community breastfeeding attitudes and beliefs. Health Care Women 
International. 34:592-606. 2013. 

• Mothers’ attitudes and beliefs about infant feding highlight barriers to exclusive 
breastfeeding in American Samoa. Women and Birth 28 e80-e86. 2015. 



   Amerika’da ulusal düzeyde yapılan bir çalışmada: 

Annelerin tamamlayıcı besinlere başlama ve doğru 

uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

ortaya konmuştur.  

Knowledge attitudes, and beliefs that can influence infants feding practices in 
American İndian mothers. J Acad Nutr Diet. 114:1587-1593, 2014. 



• Tamamlayıcı besinlerin erken ya da geç 

başlandığı, çeşit ve miktarı konusunda annelerin 

bilinçsiz olduğu,   

• Önerilmediği halde inek sütünün verildiği, 

• İnek sütünün de yarım yağlı ve yağsız olarak 

verildiği dikkat çekmiştir. 



“Anne sütü ile beslenmeye ilişkin 

davranış, tutum ve inançlar”  

Konusunda ülkemizde yapılan çalışmalarda: 



• Annelerin büyük çoğunluğunun bebeklerini 
anne sütü ile besledikleri,  

• Eğitim düzeyi düşük annelerin tamamlayıcı 
besinleri erken başladıkları, yanlış 
uyguladıkları, buna karşın  

• Bebeklerini daha uzun süre emzirdikleri 
saptanmıştır. 

İnanç BB.15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki 
eden faktörler. Türk Aile Hek Derg. 17(7):51-55, 2013. 

Mardin’de 350 anne ile yapılan bir çalışmada:  



Bebeklerin  

• Uzun dönem emzirildiği,  

• %20’sine ilk emzirme öncesinde formüla ve 

şekerli su verildiği, 

Akyüz A, Kaya T, Şenel N. Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen 
durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 6 (5):331-335, 2007. 

GATA Çocuk Hastanesi,  
Sağlam Çocuk Polikliniği’nde yapılan bir çalışmada:  



Annelerin 

• %43’ünün post-partum dönemde özellikle ağrı 

nedeniyle emzirmede güçlük yaşadığı,  

• %43’ünün de doymadığı endişesi ile bebeklerine 

formüla, inek sütü ve muhallebi başladığı 

belirlenmiştir.  

Akyüz A, Kaya T, Şenel N. Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen 
durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 6 (5):331-335, 2007. 



• Annelerin %95.7’sinin bebeklerini emzirdiği,  

• Doğumdan sonra ilk 1 saatte emzirme oranının 

%69.6 olduğu,  

Eker A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve 
uygulamaları. Sted. 15 (9): 158-163, 2006. 

Mersin’de 92 kadın üzerinde emzirmeye ilişkin 
bilgi ve uygulamaların incelendiği çalışmada:  



• Geleneksel uygulama olarak annelerden 

%3.2’sinin ilk emzirme için 3 ezan beklediği,  

• %4.3’ünün kolostrumu vermediği,  

• %9.8’inin ilk emzirmeden önce şekerli su 

verdiği ve  

• Annelerin tensel temasın önemini bilmedikleri 

ortaya çıkmıştır.  



• Annelerin %23.7’sinin bebeğini emzirmek için 

kulağına ezan sesinin gelmesini beklediği,  

• %14.4’ünün kolostrumu vermediği,  

• %9’unun meme başı çatlağını zeytinyağı,  

• %9’unun da pamukçuk için karbonatlı su 

kullandığı görülmüştür.. 

Çelik AS, Çapık A, Engin R. Erzurum’da gebelik ve doğum sonu dönemde yapılan 
geleneksel uygulamaların belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 

Dergisi. 15 (4): 262-267, 2012. 

Erzurum’da yapılan benzer bir çalışmada 



• Yüzde 40’ı ilkokul düzeyinde eğitimli,  

    %50’si ev hanımı olan annelerin hepsinin  

     bebeklerini emzirdiği, ancak  

Ödemiş’te Toplum Sağlığı Merkezi’nde 20 anne 
üzerinde derinlemesine görüşme tekniği ile 

yapılan çalışmada:  

Ertem G, Ergün S. Traditional practices and beliefs regarding nutrition of 
children in the 0-5 age group in western Turkey:A qualitative study. J Pak Med 

Assoc. 63:173-178, 2013. 



• Anne sütünün yetersizliğine ilişkin bir anksiyeteye 

sahip oldukları, bu konuda üzerlerinde sosyal bir 

baskının da olduğu, sonuç olarak tamamlayıcı 

besinleri erken başladıkları bildirilmiştir.  



• Annelerin çoğunun kolostrumu vermediği, 

kayınvalidelerden birinin “ilk süt kirlidir”.  

• Komşulardan birinin “ilk anne sütü ile beslenen 

bebeklerde ağız kokusu olur”.  

Söylemleri üzerine bebeklere ilk süt verilememiş.  



• Bir diğerinin “ilk emzirme için 3 ezan bekle” 

söylemi üzerine, annenin bebeğini şekerli su ile 

beslediği ve 5. gün dua eşliğinde bebeğini 

emzirdiği saptanmıştır.  



• Laktasyonun 3. ayında hamile kalan, 

• Üçüncü ayda işe başlayan,  

• Enfeksiyon nedeniyle antibiyotik başlayan 

annelerin, doktor önerisi/kendi kararlarıyla 

emzirmeyi durdurdukları ya da aksattıkları, 

formüla başladıkları ve bir daha anne sütüne 

dönemedikleri görülmüştür. 



• Televizyon programlarının formüla ve inek 

sütü başlamada etkili olduğu belirtilmiştir.  

Ertem G, Ergün S. Traditional practices and beliefs regarding nutrition of 
children in the 0-5 age group in western Turkey:A qualitative study. J Pak Med 

Assoc. 63:173-178, 2013. 



Ülkemizde her 4 yılda 1 kez yapılan Türkiye Nüfus 

ve Sağlık Araştırması (2013) verilerine göre,  

    Doğumdan sonra ilk 1 saatte emzirme oranı,   

          Kızlarda %49.7, erkeklerde %50.1,  

Anne sütünden önce başka bir besin verme oranı  

           Kızlarda %24.8, erkeklerde %26.5, 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 



    Tek başına anne sütü ile beslenme oranı  

                         0-1 ayda:%57.9,  

                         2-3 ayda:%35.4,  

                          4-5 ayda:%9.5,  

                      6-7 aylarda ise %4.7   



Tek başına anne sütü ile beslenme süresi, lise ve 

daha ileri eğitim alanlar dışında 2 aydan kısa,  

Ortanca emzirme süresi 16.7 ay,  

0-1 ayda hazır mama kullanımı %22, 

olarak belirtilmiştir. 



İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi’nde 1 Haziran-1 Eylül 

2014 yaz döneminde, Aile Sağlığı Merkezleri’nde 

izlenen, 0-2 yaş çocuğu olan 851 annenin emzirme 

ve tamamlayıcı beslenme uygulamalarına ilişkin 

yapılan çalışmada: 



Annelerin  

Yaş ortalaması: 29.5 ± 5.5 yıl olan  

Sezaryan doğum: %57 

 Özel hastanelerde doğum: %57.5 

İlk ve orta öğretim düzeyinde eğitimli: %55 

olduğu görülmüştür.  



• Anne sütünden önce herhangi bir besin verme 

oranı %17.2 olarak bulunmuştur.  

• Anne sütü + su verme oranı  

    0-1 ay:%19.5, 1-4 ay:%50.6, ve 4-6 ay:%85, 

•  Aynı dönemlerde biberon kullanma oranı: 

     %22, %35.6, %45.4 olarak saptanmıştır.  



Tamamlayıcı besinlere erken başlama nedeni:  

• Bebeğin doymaması (%47),   

• Doğru zaman olduğunun düşünülmesi (%39),  

• Doktor-hemşire önerisi (%28) olarak 

bildirilmiştir.  



İlk başlanan tamamlayıcı besinin  

                 %25 hazımsızlık/kolik,  

         %13 allerji sorununa neden olduğu,   



Multivitamin, demir, D vitamini ve balık yağının, 

 Doğumda ve mevcut durumda ağırlıkları anlamlı  

  derecede düşük bebekler arasında kullanıldığı,  



   Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki annelerin 

• Hamilelik döneminde eğitim alma oranlarının daha 

yüksek olduğu,  

• Tamamlayıcı besinleri 1 hafta ve daha fazla 

aralıklarla başladıkları,  

• Paket ve kavanoz mamalardan uzak durdukları 

görülmüştür. 



İlk 1 yılda  

Şeker verme oranı: %30.2,   

Tuz verme oranı: %42.2,  

 Çay verme oranı: %15.5,  

 9-12 aylar arasında bal verme oranı ise %29 

olarak belirlenmiştir. 



           İlk emzirmeye başlama süresi  

Normal doğum yapan annelerde: 3.8 ± 12 saat,  

Sezaryan doğum yapan annelerde: 7.5 ± 18 saat 

olduğu belirlenmiştir. 



Sonuç olarak 

Bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri için 

annelerin,  

• Gebelik sürecinde, emzirme ve tamamlayıcı 

beslenme konusunda bilinçlendirilmeleri,  

• Post-partum dönemde de desteklenmeleri 

gerekmektedir. 



 Bebek dostu hastanelerin yaygınlaştırılması ve 

etkin çalışması, 

 

 Toplum temelli stratejilerin uygulanması, 

kampanyalar yapılması, 

 

 Hazır mamaların uygunsuz pazarlamalarının 

sınırlandırılması, 

Öneriler 



 Annelerin güçlendirilmesi: doğumdan sonraki ilk 6 

ay evde kalmalarının sağlanması, gerekirse 

ekonomik destek verilmesi, iş yerlerinde ve 

toplumda emziren kadınları güçlendiren politikaların 

olması, aktivitelerin yapılması, 



 Tek başına anne sütü ile beslenmenin korunması, 

ilerletilmesi ve desteklenmesi için kapsamlı ve 

etkin eğitimler yapılması gerekmektedir. 



Son söz 

   Yılda milyonlarca çocuğun ölümünü önleyen, 

ekonomik, yan etkisi olmayan, ağızdan 

verilebilen ve soğuk zincire ihtiyaç 

göstermeyen bir aşı olsa, bu halk sağlığı 

yönünden hemen uygulanması gerekli ideal bir 

bağışıklama yöntemini oluşturur. 



• İşte, anne sütü ile beslenme böyle bir 

bağışıklama yoludur. 

• Soğuk zincir yerine sadece anneyi  

destekleme sıcak zincirini gerektirir.  

Lancet 1994;344:1239, Katkı Pediatri Dergisi 1996;1:37 






