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ÖZET 

Yoldaş Ertan H. 9-12 Aylık Bebeklerde Demir, Çinko ve Kalsiyum Tüketimi. Đstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler ABD. Çocuk 
Beslenmesi Programı. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul 2012. 
 

Bu çalışma, 9-12 aylık bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları demir, çinko 

ve kalsiyum minerallerinin miktarlarını belirlemek, önerilerle karşılaştırmak ve gruplar 

arası farklılıkları incelemek amacı ile bir çocuk sağlığı izlem polikliniğinde doğumdan 

itibaren düzenli olarak izlenen 9-12 aylık 243 bebeğe ilişkin verileri kapsamaktadır. 

Ailelerin polikliniğe geldikleri gün yapılandırılmış anket formları doldurulup, 

bebeklerin antropometrik ölçümleri kaydedildi. Besin tüketim formu kullanılarak 

bebeklerin son 24 saatlik beslenmeleri değerlendirildi. Bu amaçla bebekler için 

geliştirilmiş bilgisayarlı besin analiz programı (BEBIS) kullanıldı. Tek başına altı ay 

anne sütü alımı %58’dir. Tamamlayıcı besinlere başlama ortalaması 5,87±0,68 aydır. 

Bebeklerin %92,6’sı demiri, %18,1’i çinkoyu, %32,9’u kalsiyumu önerilenin altında 

almaktaydı. Anne-baba yaşı arttıkça bebekler çinko açısından daha yetersiz 

beslenmekteydi (p<0,05). Çinko alımı yeterli olan grupta, kırmızı et, inek sütü, yumurta 

ve beyaz peynir tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı fazla bulundu. Demirin en iyi 

kaynağı bebe bisküvisi idi, kırmızı et tüketimi çok düşük bulundu. Günlük beslenme ile 

alınan çinkonun en iyi kaynakları kırmızı et ve inek sütü iken kalsiyumun en iyi 

kaynakları bebe bisküvisi ve inek sütüydü. Kalsiyum alımı yeterli olan grupta beyaz 

peynir, yoğurt, inek sütü ve bebe biskivisi tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı 

fazla bulundu. Bu çalışma, ülkemizde besin tüketimi konusunda 9-12 aylık bebeklerde 

yapılan az sayıdaki çalışmalardandır. Uygulamaya ilişkin önemli bulgular içermektedir. 

Sonuç olarak, bulgularımıza göre ailelerin demir, çinko ve kalsiyum kaynakları 

konusunda bilgilendirilmeleri ve çocuk beslenmesinde bu minerallerin besinsel 

kaynakları vurgulanmalıdır. Benzer çalışmalar farklı bölgelerde tekrarlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: anne sütü ile beslenme, tamamlayıcı beslenme, demir, çinko, 

kalsiyum 
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ABSTRACT 

Yoldaş Ertan H. Iron, Zinc and Calcium Consumption of 9-12 Months Infants. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Basic Science of Pediatric, Programme of Child 

Nutrition. Đstanbul. 2012. 

 
This study was designed to determine the quantity of the iron, zinc and calcium 

minerals that 9-12 months infants took in their daily diet, to compare these values with 

the recommended ones, and to investigate the differences between groups. The study 

included 243 infants who regularly followed-up. Families were requested to fill a 

structured questionnaire in follow-up sessions. The babies’ food consumption (24 

hours) computerized nutrient analyze program (BEBIS). The exclusive breastfeeding 

for six months was 58%. All babies, 92.6% had iron below the receommended value, 

18.1% for zinc, and 32.9% for calcium. In the group fed with adequate zinc, the 

consumption rates of red meat, cows’ milk, eggs and white cheese were statistically 

significantly high. The best source of the iron was baby biscuits and the consumption 

rate of red meat was found to be too low. While the best sources of zinc were red meat 

and cows’ milk, the best sources of calcium were baby biscuits and cows’ milk. In the 

group fed with adequate calcium, the consumption rates of white cheese, yogurt, cows’ 

milk and baby biscuits were high. This is one of the few studies carried out among the 

babies aged 9-12 months and presents important findings for feeding practices. In 

conclusion, according to our findings parents ought to be informed about the dietary 

sources of iron, zinc, and calcium and the importance of the minerals is to be 

emphasized in child nutrition. Similar studies are to be repeated in various regions of 

our country. 

Key words: breast feeding, complementary feeding, iron, zinc, calcium 



1. GIRIŞ VE AMAÇ 

Mineraller, enzimatik reaksiyonların oluşması, kemik mineralizasyonu, hücre 

membranlarının korunması ve büyüme gelişmenin devamı gibi çok önemli 

fonksiyonları olan ögelerdir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemi büyümenin ve mineral 

ihtiyacının hızlı olduğu bir dönemdir (1). Bu dönemlerde organ sistemlerinin hızlı 

büyüme gelişmesi optimal beslenmeyi gerektirir. Bebekler için optimal beslenme, ilk 6 

ay sadece anne sütü, ondan sonraki 6 ay anne sütünün tamamlayıcı besinlerle 

desteklenmesi ve emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesi ile sağlanır (2). 

Zamanında başlanan, çeşit ve miktarca yeterli olan tamamlayıcı besinler, bebeklik 

döneminde mortalite ve morbiditeyi azaltır, optimal büyüme ve gelişmeyi sağlar, ileri 

dönemde ise kronik hastalıklardan korur (3, 4).  

Tamamlayıcı besinler, minerallerin yeterli alınması bakımından büyük önem 

taşımaktadır (5). Örneğin 9. aydan sonra, demir ve çinkonun yaklaşık  %75-100’ünün  

tamamlayıcı besinlerle karşılanması önerilmektedir. Tamamlayıcı besinlerin kalite ve 

kantite yönünden yetersizliği, diğer besin ögelerinde olduğu gibi, minerallerin de 

yetersizliğine neden olmaktadır. Minerallerin düşük alımları ya da biyoyararlılıklarının 

azlığı, bebeklik ve erken çocukluk döneminde başta anemi olmak üzere, büyüme 

gelişme geriliği ve yetersiz kemik mineralizasyonu gibi sorunlara yol açmaktadır (6-8). 

Bu sorunların oluşmasından çoğunlukla demir, çinko ve kalsiyum minerallerinin 

yetersizliği sorumlu tutulmaktadır (8-12).  

Ülkemizde yapılan literatür taramasında tamamlayıcı besin dönemine ilişkin 

çalışmaların sınırlı olduğu, özellikle de demir, çinko ve kalsiyum minerallerinin birlikte 

incelendiği bir çalışmaya rastlanamadı. Bu nedenle, bu çalışma, Đstanbul Tıp 

Fakültesi’nin Sosyal Pediatri Polikliniği’nde doğumdan beri düzenli olarak izlenen 9-12 

aylık bebeklerin günlük beslenmeleriyle aldıkları demir, çinko ve kalsiyum 

minerallerinin miktarlarını belirlemek, önerilerle karşılaştırmak ve gruplar arası 

farklılıkları incelemek amacıyla planlandı. 
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2. GENEL BILGILER 

2.1. 9-12 Aylık Dönemde Tamamlayıcı Beslenmenin Önemi 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki beslenmenin en iyi şekilde olması, 

çocuk sağlığını geliştirmede en etkin yöntemdir. Annenin gebelik dönemindeki 

beslenmesi kadar, bebeğin doğumundan iki yaşına kadar olan beslenmesi de tüm 

yaşamını ve sağlığını yakından etkilemektedir. Büyümenin hızlı olduğu bu dönemdeki 

yetersiz beslenme çocukluk döneminde bilişsel bozukluklara, boy kısalığına sebep 

olurken, hızlı kilo alımı da ileri dönemdeki obezite riskini artırmaktadır (13-17). 

Bebekler için optimal beslenme, ilk 6 ay sadece anne sütü, 6. aydan sonra anne sütünün 

tamamlayıcı besinlerle desteklenerek en az iki yaşına kadar devam ettirilmesi ile 

mümkündür (2, 4).  

Tamamlayıcı beslenme, emzirilmeye devam edilirken, hızlı büyüme sürecinde 

olan bebeğe gereksinimi olan mineral ve besin öğelerini içeren besinlerin verilmesi 

olarak tanımlanır (4).  Altıncı aydan sonra başlanan tamamlayıcı besinler, bebeklik 

döneminde mortalite ve morbiditeyi azaltır, optimal büyüme ve gelişmeyi sağlar, ileri 

dönemde ise kronik hastalıklardan korur (18, 19, 3). Bu dönem bebeğin değişik tat,  

lezzet ve yapıda besinlerle tanıştığı dönemdir. Tamamlayıcı beslenme ile birlikte 

emzirmenin sürdürülmesi çocuk sağlığı açısından oldukça önemlidir (14, 20, 21). 

Tamamlayıcı besinler bebek için özel hazırlanacağı gibi, ailenin tükettiği besinler 

arasından da seçilebilir. Tamamlayıcı beslenme zamanında, yeterli, güvenilir ve bebeğe 

uygun olmalıdır (2, 22). Bebeklerde erken tamamlayıcı besine başlama, anne sütü ile 

beslenme süresini kısaltmakta ve anne sütünde çok değerli olan demir, çinko gibi 

önemli besin öğelerinin alımını bozmaktadır. Tamamlayıcı besinlere geç ya da 

uygunsuz başlandığında büyümede duraklama veya yavaşlama, malnutrisyon, 

mikrobesin öğesi eksiklikleri oluşumunun yanı sıra, bebeğin yeni tat, lezzet ve yapıdaki 

besinlere alışması gecikir, çiğneme gibi yeme işlevlerinin gelişimi de olumsuz etkilenir 

(23). Uzmanlar, tamamlayıcı beslenmenin altıncı ayda başlanmasının sağlık açısından 

en uygun uygulama olduğunu belirtmektedirler (13, 23, 24).  

Bebeğe tamamlayıcı beslenme olarak, koyulaştırılmış unlu, yağlı karışımlar 

verilmesi alerji riskini artırmakta, beslenme pozisyonunda hata olması ise 

gastroözefajialreflü oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu gibi durumlar besin alımını 
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azaltmakta, büyüme gelişme geriliklerine sebep olabilmektedir. Erken verilen hatalı 

besinler, bebeklerde ileriye dönük olarak besini red, yutma güçlüğü ve besin alamama 

gibi sorunlar yaşatmaktadır.  

Tamamlayıcı beslenmede enerji, protein ve yağ gibi besin öğelerinin yanı sıra 

vitamin ve minerallerden (çinko, kalsiyum, demir, iyot, A vitamini gibi) zengin besinler 

seçilmelidir. Bebeğin sağlığını olumsuz etkilemeyecek hazırlama, pişirme, saklama, 

temizlik yöntem ve koşulları uygulanmalıdır. Bebeğin enerji alımı izlenmelidir. Tuz ve 

şekerli besinlerin bu dönemde verilmesinin sakıncalı olduğu dikkate alınarak, tuzlu ve 

basit şekerli mamalardan kaçınılmalıdır (23, 25).  

Bebeklerde tamamlayıcı besinlere başlarken çeşitli besin alerjileri 

oluşabilmektedir. Bu sebeple tamamlayıcı besine başlarken, özellikle ailesinde besin 

alerjisi hikayesi olanlarda soya sütü, inek sütü, yumurta, bal gibi besinlerin kullanımı 

sakıncalı olabilmektedir (2, 22). Başlangıçta besinler, kaşık ya da fincan ile az miktarda 

verilmeli ve çocuğun bu besine karşı reaksiyon gösterip göstermediği izlenmelidir. 

Bebeğe uygun besinler seçilmeli, bebeğin öğün sayısı, iştahı, alma isteği ve bazı 

besinleri reddetmesi dikkate alınmalıdır. Sık geçirilen enfeksiyonlar, büyüme hızındaki 

farklılıklar, yetersiz beslenmenin yol açtığı mineral yetersizlikleri bebeğin iştah 

durumunu etkilemektedir. Ayrıca öğün öncesi bebeğe verilen meyve suyu, şekerleme, 

bisküvi gibi besinlerin de iştahsızlığa sebep olabileceği unutulmamalıdır (22, 25, 26). 

Bebeğin nöromusküler gelişimi, onun belirli kıvamda yiyecekleri almaya hazır 

olduğu yaş sınırını belirlemektedir. Bebek büyüdükçe, bebeğin gereksinimine ve 

yeteneklerine göre, besinlerin çeşitliliği ve kıvamı kademeli olarak değiştirilmelidir. 

Bebekler, 6. ayın bitiminde yarı-katı, püremsi gıdaları yiyebilir. 8. ayı takiben “parmak 

gıdaları (fingerfoods)” yiyerek, kendilerini beslemeye başlayabilirler. Bebek bir yaşına 

doğru aile sofrasına oturabilir. Besinlerin kıvamının gelişim özelliğine uygun olmaması 

beslenme bozukluğu yaratabilir. Altı-sekiz ayda pütürlü besinler, yetersiz beslenmeye, 

10. aydan sonra püre kıvamı ile beslenmeye devam etmek obeziteye zemin hazırlar. 

Gelişmekte olan ülkelerde anne sütü alan bebekler için, tamamlayıcı besinlerle 

gelecek enerji 9-11 ayda 300 kkal/gün, 1-2 yaşta yaklaşık 550 kkal/gün’dür. 

Endüstrileşmiş ülkelerde ise anne sütü verme oranı farklılığından dolayı tamamlayıcı 

besinlerden gelecek olan enerji 9-11 ayda 310 kkal/gün, 1-2 yaşta yaklaşık 580 kkal/gün 

olarak değişmektedir (15, 27). 
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Bebeklerin mide kapasitesi 30ml/kg civarındadır. Bu iki açıdan önem 

taşımaktadır, birincisi bebeklere gün içerisinde tekrarlayan öğünler verme gerekliliği, 

ikincisi ise bir öğünde yeterli gıda verebilmek için gıdanın kıvamının ve çeşitliliğinin 

önemidir. Bebeklere verilecek öğün sayısı ve bebeğin bir öğünde yiyebildiği miktar, 

öğünde sunulan gıdaların enerji dansitesi ve anne sütünden açık kalan enerji miktarı ile 

ilgilidir. Buna göre 9. aydan sonra 3-4 ana öğün, 1-2 ara öğün önerilmektedir (15, 27). 

Yaşamın ilk iki yılında, bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişme hızları 

çok yüksek olduğundan besin ihtiyaçları da fazladır. Tamamlayıcı besinlerde bulunan 

minerallerin yeterli olup olmadığı tüketilen miktara ve biyoyararlılığa bağlıdır. Bu 

sebeple günlük besin ve besin öğesi ihtiyaçlarının karşılanması için, besin çeşitliliği 

sağlanmalıdır. Et, tavuk, balık, yumurta gibi besinlerin beslenmede yer alması önemlidir 

(26). 

2.2. Mineraller 

Đnsan vücudunun yaklaşık %4-5’i minerallerden oluşmaktadır. Mineral; organik 

bileşiklerin tamamen okside olduktan sonra geri kalan biyolojik materyalin kül olan 

kısmıdır. Mineraller makromineraller ve mikromineraller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Makromineraller(asal elementler); vücutta fazla bulunan kalsiyum, 

fosfor, magnezyum, klor, sodyum, kükürt gibi minerallerdir. Mikromineraller (iz 

elementler) ise; vücutta az miktarda bulunan demir, çinko, iyot gibi elementlerdir. Her 

iki mineral grubu yaşam için elzemdir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde vitamin ve mineral yetersizlikleri önemli bir 

halk sağlığı sorunudur. Bebeklik dönemindeki yetersizlikler ise genel olarak, gebelik 

döneminde annenin vitamin ve mineralden fakir beslenmesi ve annenin depolarının 

yetersiz olması, 0-6 ay süresinde bebeklerin tek başına anne sütü ile beslenememesi, 

emzirmenin iki yaşına kadar uygun tamamlayıcı besinlerle sürdürülmemesi, zamanında 

ve uygun tamamlayıcı besinlerin günlük beslenmeye dahil edilmemesi ve altıncı aydan 

sonra başlanmaması, bebek için yapılan besinin, hazırlanmasında, pişirilmesinde ve 

saklamasında ilkelere uyulamamasıdır (28). Günümüzde fetal ve bebeklik dönemdeki 

beslenmenin ileriki dönemlerdeki kronik hastalıklar ve obezite için ne kadar önemli 

olduğu epidemiyolojik çalışmalarla kanıtlanmıştır (3, 4, 29). 
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2.2.1. Demir 

Demir, eksikliği ve fazlalığı ile önemli klinik patolojilere yol açabilen önemli bir 

mikronutrienttir. Yetişkin bir kimsenin vücudunda 3-5 gram kadar demir bulunur. 

Büyük bir kısmı kana kırmızı rengini veren hemoglobinde bulunurken, kalanı karaciğer, 

dalak ve kemik iliğinde depo edilmektedir (30). 

2.2.1.1. Demirin Emilimi ve Metabolizması 

Demir vücuda hem (+2 değerlikli ferröz form) ve hem olmayan (+3 değerlikli 

ferrik form)  demir şeklinde alınır. Demir, ince barsakların üst kısımlarından emilir. 

Ferröz form, ferrik forma kıyasla daha iyi emilir. Vücut gereksinmesi ve asidik veya 

bazik ortam emilimi etkileyen diğer faktörlerdendir. Demir birçok faktörden etkilenir. 

Đntestinal mukoza hücrelerindeki demir içeriği en önemli etmendir. 

Emilimi Arttıranlar: 

� C vitamini (turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, lahana, patates vb…), 

hem olmayan demiri hem olan demire dönüştürerek emilimi 3 kat arttırırlar.  

� Midenin asit salgısı (HCl) 

� Gereksinimin artması, demir depolarının azalması(anemi) 

� Hipoksemi 

� Artmış eritropoez 

� Hem demirin emilirliği (ferrik form), Hem olmayan demire (ferröz form) göre daha 

fazladır. 

Emilimi Azaltanlar: 

� Fitatlar (kepekli un, kepekli ekmek, kurubaklagiller), demirle birleşip suda erimeyen 

çözünmez bileşikler oluştururlar. 

� Tanenler (çay, kahve, kakao) emilimi %40-60 azaltır. 

� Emilim bozuklukları (malabsorpsiyon durumları) 

� Antiasitler demiri bağlar (mide rahatlatıcı ilaçlar gibi) 

� Diyetle posanın aşırı alınması 

� Oksalatlar 

� Proteinden fakir diyetler (et ürünleri hem demir açısından daha zengindir) 

� Alüminyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinkonun ortamda fazla bulunması (bu 

minerallerin hepsi +2 değerlikli olup demir emilimini engellerler) 
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� Alınan doz arttıkça emilim oranı azalır (25).  

Demir, karaciğerde sentez edilen transferrine bağlanıp dokulara taşınır. Demir 

depolarının azalması ile transferrin üretimi artarken, depoların artması ile üretimi azalır. 

Eğer demir fazla ise ferritin sentezi uyarılır ve demir ferritin şeklinde depo edilir. 

Ferritin yıkımı sonucu açığa çıkan demir, vücut tarafından yeniden kullanılır ve 

hemosiderine dönüştürülür. Hemosiderin ferritinden daha fazla miktarda demir içeren 

depo bileşenidir 

Doku ve hemoglobinin yapımında kullanılan demir, doku ve hemoglobinin 

parçalanması ile serbest hale geçmekte ve tekrar yeni hemoglobin ve doku için 

kullanılmaktadır. Bu sebeple vücuttan çok az demir atılımı olur. Esas kayıp, 

operasyonlarda, akut-kronik ve bilinmeyen kanamalarla, kadınlarda menstrual döngüyle 

ve doğumla olmaktadır (30, 31). 

2.2.1.2. Demirin Đşlevleri 

Demir, vücutta çok önemli görevleri ve hayati fonksiyonları olan bir elementtir. 

Vücutta hemoglobin ile, oksijeninin akciğerlerden diğer doku ve organlara 

taşınmasında, elektron transportunda görev alarak redoks reaksiyonlarının katalize 

edilmesinde, oksidatif metabolizmada, enzimatik reaksiyonlarda (sitokrom p-450), 

hücre büyümesi ve çoğalmasında, DNA sentezinde, immün sistemin devamlılığında, 

bilişsel performans için gerekli bir mikronutrienttir  (32). 

2.2.1.3. Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi:  

Demir eksikliği vücuttaki demir miktarının normalden az olması durumudur. 

Çocuklarda görülen demir eksikliğinin (DE) en sık nedenleri düşük doğum ağırlığı, 

yetersiz alım, azalmış gastrointestinal demir emilimi ve kan kayıplarıdır. Demir 

eksikliği yalnızca anemiye yolaçan hematolojik bir olay olmayıp, immün sistem, 

gastrointestinal sistem gibi bir çok sistemi ilgilendiren bir bozukluktur. Demir eksikliği 

anemisi ise vücuttaki demir depoları ciddi olarak azaldığında ortaya çıkan hematolojik 

ve klinik bir tablodur. Demir, yaşayan tüm organizmalar için olduğu gibi insan için 

esansiyel bir elementtir. Demir eksikliği anemisinde (DEA), semptomlar spesifik 

değildir ve yavaş yavaş gelişir. Demir eksikliği anemisinde, tüm anemilerde görülebilen 

anemiye sekonder genel klinik bulgular olabileceği gibi, hiçbir bulgu olmaksızın rutin 

laboratuvar incelemeleri sırasında da tanı konulabilir (33, 34). 
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Demir eksikliği anemisi (DEA) vücuttaki çeşitli sistemlerin yanısıra çocuk ve 

adolesanlarda bilişsel ve davranış gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir (35, 36). 

� Motor Gelişim: Demir eksikliği anemisinin, apati, irritabilite, konsantrasyon 

zayıflığı, mental skorlarda gerilik (motor gelişme geriliği) kognitif bozukluk yaptığı 

bildirilmiştir (36, 37). Zihinsel ve motor gelişimi ölçmekte kullanılan Bayley 

Skalasına göre iki yaş altı anemik çocuklarda, anemik olmayanlara göre Bayley 

Skalası daha düşüktür (38). Yapılan bir çalışmada 0-1 yaş arası olan DEA'nin, 5,5 

yaşında kaba-motor ve görme-motor uyumunu olumsuz etkilediği bulunmuştur (39). 

� Bilişsel Gelişim:  Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi bebeklerde bilişsel 

gelişimi olumsuz etkilemektedir (40, 41). Bebeklik döneminde DEA olan çocukların 

adölesan dönemde anemik olmayanlara göre daha çok sınıfta kaldıkları ve sınıf 

tekrarı yaptıkları, 19 yaşına gelene kadar bilişsel skor farklarının açıldığı 

bulunmuştur (40, 42). DEA'si IQ puanında 5-7 arasında bir düşüşe sebep olmaktadır 

(43). 

� Duygulanım Tepkisi: Demir eksikliği olan bebeklerin kararsız, dikkatsiz, daha az 

girişimci, çabuk yorulan ve buna bağlı olarak daha az oynayan çocuklar olduğu 

görülmüştür (38). Peru’lu 148 yenidoğanda yapılan bir araştırmada bebek mizacı adı 

altında bebeklerin aktiviteleri, sakinleştirilebilme özellikleri, uyanıklık gibi durumları 

video kayıtları ile incelenmiştir. Hemoglobin (Hb) ve serum demir düzeyleri düşük 

olan bebeklerin daha zor sakinleştirebildikleri ve daha zor bebekler oldukları 

bulunmuştur. Bu yüzden yenidoğan mizaç farklıkları ve duygulanım tepkileri serum 

demir düzeyi yani demir eksikliğinden etkilenmektedir sonucuna varılmıştır (44). 

Lozofff ve arkadaşlarının daha büyük bebeklerde (47-68 aylık) yapmış olduğu 

çalışmada DE olmayan ve DEA olan çocuklar incelenmiştir. DEA olamayan 

çocuklara göre DEA olan çocuklarda daha çekinceli davranışlar, daha az sosyal göz 

teması, ilk gülümseme zamanının uzun olması gözlemlenmiştir (45). Bebekliğinde 

DE olan çocukların adölesan döneme geldiklerinde, dikkatsiz, çeşitli sosyal 

problemleri olan, depresyon tabloları çizen bireyler haline geldikleri bildirilmiştir 

(46). 

� Bağışıklık Sistemi: Demir, bağışıklık üzerinde etkilidir. Demir eksikliği olan 

çocuklar daha sık hastalanmaktadırlar (47). Beyaz küre ve T hücrelerinin demir ile 

ilişkisi olduğu bulunmuştur (31). DEA durumu, DE’nden daha ağır tablolara sahiptir. 
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Bağışıklık sistemi uzun süreli negatif etkilendiğinde araya giren enfeksiyonlar 

sonucu splenomegali ve lenfadenopati görülebilir (48). 

� Deri ve Mukoza: DEA’nde deri, tırnak (kaşık tırnak) ve mukozalarda solukluk 

görülebilir (48). 

� Gastrointestinal Sistem (GIS): DEA’nde GIS işlev bozuklukları, atrofikglossit, 

disfaji, pika görülebilir (48). 

� Dolaşım Sistemi: Ağır DEA durumunda, kalp büyümesi, sistolik üfürüm, taşikardi, 

kalp yetmezliğine bağlı hepatomegali oluşabilir (48). 

� Santral Sinir Sistemi (SSS): Motor gelişimdeki irritabilite, konsantrasyon 

bozukluğu gibi problemlere ek olarak çocukluk çağında katılma nöbetlerine sebep 

olabilmektedir. Katılma nöbetleri, DEA durumu olmasa bile, çeşitli evredeki DE 

durumunda da ortaya çıkabilmektedir. Oral demir tedavisi ile durumların düzeldiği 

bilinmekte, demir eksikliği olan çocuklarda çinko eksikliği de olabileceğinden, çinko 

düzeyi de bu durumla ilişkilendirilmektedir (49). 

2.2.1.4. Demir Gereksinmesi ve Kaynakları 

Bebeklerin 0-1 yaş dönemine ait günlük demir ihtiyacı Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir (25). 

 
Tablo 2.1. 0-1 Yaş Döneminde Demir Gereksinmesi 

Yaş (ay) Demir (mg) 
0-6 
7-12 

0,27 
11 

 

Bazı besinlerin 100 gramında bulunan demir miktarı Tablo 2.2’de verilmiştir 

(25). 
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Tablo 2.2. Bazı besinlerin 100 gramlarındaki demir içerikleri 

Besinler Demir (mg) 

Pekmez 10 
Tahin 9,2 
Karaciğer 8,5 
Kurubaklagiller 7,8 
Kuru kayısı 5,6 
Kuru üzüm 3,6 
Ispanak 3,1 
Kırmızı et (orta yağlı) 2,9 
Yumurta 2,2 
Balık 2,1 
Pilav, makarna 1,3 
Portakal 1,2 
Tavuk (et+deri) 0,9 
Ekmek 0,7 
Patates  0,6 
Elma 0,3 
Beyaz peynir 0,3 
Süt, yoğurt 0,1 

 

Besinlerin içerisinde bulunan demirin emilimi besinlere göre farklılık 

göstermektedir. Bazı besinlerdeki demirin emilimleri Tablo 2.3’de verilmiştir (25). 

 
Tablo 2.3. Çeşitli besinlerdeki Fe’in emilim oranları  

Besinler Fe emilimi% 
Organ Etleri, Etler 
Yumurta 
Yeşil yapraklı sebzeler 
Tahıllar 
Kurubaklagiller 

25-30 
15-20 
7-9 
4 

20 
 

2.2.1.5. Demir Eksikliğini Önleme Yaklaşımları 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre anemi özellikle gebelerde ve 

çocuklarda mortalite ve morbidite artışına yol açan yaygın bir halk sağlığı sorunudur.  

Demir eksikliği anemisi gelişen çocuklar uygun şekilde tedavi edilseler bile 5-10 

yıl sonra zeka katsayıları hiç anemi gelişmemiş çocuklardan daha düşük olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle demir eksikliğinin önlenmesi, tedavisinden daha önemlidir. 

Mikronütrient eksikliklerinin önlenmesi için ne yapmalıyız sorusu halen 

tartışılmaktadır. Besinin iyileştirilmesi (improvement), besin zenginleştirilmesi 

(fortifikasyon) veya destek (suplementasyon), yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Besin 
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zenginleştirilmesi yöntemi eksik mikronutrientlerin besinlere katılması şeklinde olup, 

orta ve uzun dönemde oldukça etkin ve kalıcı bir uygulamadır. Diyetin iyileştirilmesi, 

demir ve diğer mikronütrient gereksinimlerinin karşılanmasında en ideal yoldur. 

Hayvansal besinlerin tüketimin arttırılması ile besin niteliğinin iyileştirilmesi sonucu 

başta demir olmak üzere pek çok mikronütrient gereksinimi karşılanacaktır. Böylece 

tüm ev halkının beslenmesinin düzenlenmesi, gereksinimi olup da farkında olmayan, 

aynı evde yaşayan diğer bireylerin de gereksinimlerinin karşılanmasına neden olacaktır. 

Demir desteği gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğini kontrol edebilmek için 

sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Destek belirli bir hedef gruba yüksek dozda 

mikronütrient verilmesi için yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama ile gerekli tüm 

mikronütrientlerin verilmesi zordur, ayrıca hedef nüfusta olmayanlar ihmal 

edilebilmektedir. Anemi prevalansının  %40’dan fazla olduğu veya demirden 

zenginleştirilmiş besinlerin bulunmadığı ülkelerde 6-23 aylık tüm çocuklarda DSÖ 

tarafından 2 mg/kg/gün demir desteği önerilmektedir (25, 50). 

Mikronütrient Forumu, UNICEF ve Uluslararası Nutrisyonel Anemi Danışma 

Kurulu (INACG), demir eksikliği anemisinin %5’in üzerinde olduğu ülkelerde 

bebeklere dört aylıktan itibaren rutin demir desteği önermektedir. Bu nedenle, Sağlık 

Bakanlığı “Demir Gibi Türkiye Programı” kapsamında, bebeklere 2004 yılından bu 

yana, dördüncü aydan başlayarak bir yaşına kadar ücretsiz demir desteği vermektedir 

(50). 

2.2.2. Çinko 

Yaşayan organizmada çinkonun önemi (biyolojik gerekliliği) ilk olarak 1869’da 

Raulin’in Aspergillus Niger adlı siyah ekmek mantarında çinkonun büyüme için gerekli 

bir element olduğunu göstermesiyle anlaşılmıştır.1940’ta Keilin ve Mann çinkonun ilk 

spesifik biyolojik fonksiyonunu tanımladılar (51). 1961 yılındaki ilk vaka sunumuna 

kadar insanlarda çinko eksikliğinin olamayacağına inanılıyordu. Prasad bu vakayla 

1958 yılında gördüğü cücelik, hipogonadizm, hepatosplenomegali, kuru cilt, jeofaji ve 

demir eksikliği anemisi ile gelen 21 yaşında Đran’lı bir hastada çinko eksikliğini 

tanımlamıştır. Ardından 1962’de K.Miller ve arkadaşları (52), 1973’te Barnes ve 

Moynahan,1974’te ise Amerika’daki Ulusal Bilimsel Akademisi çinkonun varlığı ve 

gereksinimini yayınladılar.  
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Çinko, organizma için esansiyel bir mineraldir. Demirden sonra vücutta en fazla 

bulunan iz element olup yetişkin bir insanın vücudunda 2-3 g kadar çinko 

bulunmaktadır. Optimal sağlık için her gün belirli bir miktar alınması gereken çinko 

minerali karaciğer, kemikler, epitel dokular, pankreas ve böbreklerde bulunmaktadır 

(30). 

2.2.2.1. Çinkonun Đşlevleri 

Çinko normal hücre fonksiyonları, hücresel sistem, doku ve organlar için 

vazgeçilmezdir.  Karbonhidrat ve enerji metabolizmasında, protein yıkımında ve 

sentezinde, nükleik asit sentezinde, hem biyosentezinde, yara iyileşmesi, büyüme 

gelişmede, karbondioksit taşınmasında görevli olup, hücre proliferasyonu ve doku 

tamiri için önemlidir. Başlıca fonksiyonu, önemli enzimlerin metal kısımlarını 

oluşturmaktır. Vücutta 300’ün üzerinde enzimin yapısında yer alır. Enzimler, proteinler 

ve transkripsiyon faktörleri için katalitik, yapısal ve düzenleyici olarak gereklidir (31, 

53). Çinko, antioksidan savunma sistemindeki enzimlerden süperoksitdismutaz için de 

kofaktördür. Bu enzim radyasyon ve kimyasal antioksidanlara karşı hücreyi korur (30). 

2.2.2.2. Çinkonun emilimi ve metabolizması 

Çinko, ince barsağın üst kısmından duodenum ve jejenumdan emilir.Besinlerle 

alınan çinkonun %20-80’i emilir. Diyetle alınan çinkonun kullanılabilirliği diyette 

bulunan diğer mineraller, fitat ve posaya göre değişmektedir. Çinko minerali “çinko 

bağlayan ligantlar (ZBL)” tarafından mukozal hücrelere taşınır. Emilimden sonra 

mineral, plazmaya transfer olarak albümin, antiproteaz ve α2-makroglobulin 

komponentlerine bağlanır ve buradan gereksinmeye göre dokular ve organlar tarafından 

alınır. Çinko; başlıca ter, deri ve idrarla atılır (31). 

2.2.2.3. Yetersiz Alım Sonuçları 

Çinkonun yetersiz alınmasındaki başlıca nedenler; diyette çinko alımının 

yetersiz olması, diyetteki fitat oranının fazla olması, uzun süreli ishaller ve çinko 

emilimi ve kullanımını engelleyen çeşitli genetik hastalıklardır. Bu sebepler, vücutta 

çinko eksikliğine sebep olmakta ve vücuttaki sistemlerin negatif yönde etkilenmesine 

neden olmaktadır (54). 

� Büyüme ve Gelişme: Büyüme ve gelişme geriliği, çinko eksikliğinin en önemli 

bulgularındandır. Hücre bölünmesi ve proliferasyonu için gerekli olan çinko, hücre 
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bölünmesinin hormonal regülasyonunu da etkilemektedir (55). Gelişmekte olan 

ülkelerde, örneğin Vietnamda okul öncesi çocuklarda demir ve çinko desteği 

yapılmış, hemoglobin değerleri, kan çinko düzeyleri yükselmiş ve özellikle gelişme 

geriliği gösteren çocuklarda boy gelişmesi anlamlı düzeyde artmıştır (56). Ayrıca 

çinko desteğinin çocuklarda büyüme üzerine etkilerini inceleyen 25 çalışmanın 

analizi yapıldığında ve bütün çocuklar birlikte değerlendirildiğinde çinko tedavisinin 

linear büyüme ve ağırlık artışı üzerine istatistik olarak anlamlı derecede etki ettiği 

saptanmıştır. Bu çocuklarda boy kısalığı göstermeyenlerde anlamlı etki 

görülmemiştir (57). Çinko desteği, çinko statüsü yeterli düzeyde olan bireylere ek bir 

fayda sağlamaz. Ayrıca potansiyel olarak, vücutta diğer elementlerin ortamdaki 

dengelerini bozarak zararlı bile olabilir (58). 

� Yara Đyileşmesi: Çinko, deri ve mukozal membranların bütünlüğünün korunmasında 

etkilidir (59, 60). Kronik bacak ülseri olan hastalarda serum çinko düzeyi düşük 

bulunmuştur (61). 

� Đmmün Sistem: Çinko yetersizliğinde, timusta bozulma, doğal katil hücre (Natural 

Killer) aktivitesinde azalma gözlenmiştir (59). Çinko eksikliği giderildiğinde T hücre 

göstergelerinde düzelme gözlenmiştir (30). Çinko desteği yapılan çeşitli 

çalışmalarda, çinkonun pnömoni prevelansını anlamlı şekilde azalttığı bildirilmiştir 

(62). Çinko düzeyi ve soğuk algınlığı semptomları ve süresi arasındaki ilişki 

tartışmalıdır. Araştırmacılar, çinkonun burun mukozasında rinovirüsün bağlanmasını 

engellediğini bildirmektedirler (63, 64). 

� Hipogonadizm: Mineralin eksikliğinde, büyüme gelişme negatif etkilenmektedir. 

Cücelik denilen “dwarfism” olur. 

� Tat Alma Kaybı (Hypogeusia): Besinlerin lezzetini almada rolü olan “gustin” 

enziminin aktivitesini çinko sağlamaktadır. Mineralin yetersizliğinde, tat algılama 

(Hypogeusia) ve koku algılamada azalma (Hyposmia) meydana gelmektedir. Bu 

durum, bebeklerde ve çocuklarda iştah azalmasına sebep olabilecek önemli bir 

sorundur (65). 

� Diyare: Akut ishal, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle çocukların mortalite oranları 

ile yakından ilişkilidir (66). Hindistan, Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu 

Asya’daki kötü beslenme düzenine sahip çocuklarda, çinko desteği verilmesi 

sonrasında bulaşıcı ishal sürelerinin kısaldığı gözlenmiştir (67). Bu çalışmalarda 

çocuklar çinkoyu, çinko asetat, çinko glukonat veya çinko sülfat olarak günlük 4-40 



 13

mg olarak almışlardır (67). Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde çinko takviyesi 

ile yapılmış randomize kontrollü çalışmalar sonucunda, çinko, çinko eksikliği veya 

başka bir şekilde yetersiz beslenmiş çocuklarda ishal süresini ve şiddetini azaltmaya 

yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır (68). Benzer bulgular, 2007-2008 yılları 

arasında yayınlanan bir meta-analiz çalışmasında, ishalin önlenmesi ve tedavisinde 

çinko takviyesinin önemli olduğu bildirilmiştir (69). Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yeterli çinko düzeyine sahip çocuklarda, çinko desteğinin, ishale olan etkisi 

netleşmemiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, akut ishal tedavisi için kısa vadeli 

çinko takviyesi (her gün 20 mg çinko veya 6 aydan küçük yenidoğan için günlük 10 

mg 10-14 gün süreyle) önermektedir (66). 

� Akrodermatitis Enteropatika: Seyrek görülen genetik bir hastalıktır. Saç 

dökülmesi, diyare, deri lezyonları gibi çinko yetersizliğinde görülen belirtilerle 

karakterizedir. Mineralin yetersizliğine malabsorpsiyon sebep olmaktadır (31, 70). 

Bebeği, anne sütü ile besleme, çinko metabolizmasının bu kalıtsal hastalığına karşı 

koruyucudur (71). 

� Nöropsikolojik Performans ve Beyin Fonksiyonları: Çinko eksikliğinin 

nöropsikolojik fonksiyonlarda bozulmaya sebep olmaktadır. Yapılan bir araştırmada 

“Ruhsal Uyum Ölçeği” ile belirlenen davranış sorunu puanı ve toplam puanında, 

çinko desteği verilen grupta verilmeyen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 

değişim bulunmuştur (72). Çinkonun beyinde en yüksek konsantrasyonu 

hipokampusta, hipotalamusta ve cerebellumda bulunur. Çinko eksikliğinde 

hipokampustaki çinko seviyesi azalır ve konvülziyon görülme sıklığı artar (73). 

Nöropsikiyatrik özellikler çinko eksikliği halinde iyice belirginleşir. Henüz 

mekanizması tam açıklanmamakla birlikte çinkonun sinir büyüme faktöründe yapısal 

ve düzenleyici rolü olduğuna inanılmaktadır (74). 

2.2.2.4. Çinko Gereksinimi ve Kaynakları 

Bebeklerin 0-1 yaş dönemine ait günlük çinko ihtiyacı Tablo 2.4’de 

gösterilmiştir (75). 

 
Tablo 2.4. 0-1 Yaş Döneminde Çinko Gereksinmesi  

Yaş (ay) Çinko (mg) 
0-6 
7-12 

2 
3 
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Bazı besinlerin 100 gramında bulunan çinko miktarı Tablo 2.5’de verilmiştir 

(30). 

Tablo 2.5. Bazı besinlerin 100 gramlarındaki çinko içerikleri 

Besin Çinko (mg) 
Buğday embriyosu 16,7 
Karaciğer 4 
Badem içi 2,56 
Peynir 2,4 
Ceviz 2,26 
Buğday 2,08 
Bulgur 2,08 
Et 2 
Mantar 1,3 
Kurufasulye 1,02 
Makarna 0,57 
Ekmek(beyaz) 0,57 
Balık 0,5 
Yeşil sebze 0,38 
Süt 0,34 
Patates 0,3 
Pirinç 0,3 
Zeytin 0,3 
Karnabahar 0,29 
Havuç 0,25 
Yumurta 0,2 
Domates 0,2 
Elma 0,09 

 

Besinlerimizin çoğunda çinko bulunmaktadır. Ancak vücuttaki 

kullanılabilirlikleri farklıdır. Hayvansal kaynaklardaki çinkonun, bitkisel kaynaklara 

göre emilimi genellikle fazladır. Sadece bitkisel besinler alındığında diyetteki çinkonun 

emilimi %10 iken, dengeli karışık bir diyette %40’a çıktığı belirlenmiştir. Çinko 

emiliminin, kalsiyum ve fitatlardan etkilendiği ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır 

(30). Kalsiyumun ancak ortamda fitatlar olduğunda çinko ile antagonist ilişkisi olduğu 

söylenmektedir. Ancak, diyette az miktarda fitat bulunuyorsa, kalsiyumun antagonist 

etkisi oluşmamaktadır. Ayrıca ortamdaki demir miktarı da çinko emilimini 

etkilemektedir. Demirin çinkoya oranı 3:1’in üstüne çıktığında çinko emilimi 

azalmaktadır. 
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Ülkemizdeki köylerde daha çok kullanılan tam buğday unundan yapılmış yufka 

ekmekte, kentlerde kullanılan beyaz mayalı ekmeğe oranla daha fazla fitat 

bulundurduğu bildirilmiştir.  Mayalandırma işleminin ve buğdayın kepeğinin 

ayrılmasının fitat oranını azalttığı bulunmuştur (76). 

2.2.3. Kalsiyum 

Vücudumuzda en fazla bulunan minerallerden biridir. Yeni doğmuş bir bebeğin 

vücudunda ortalama 30 g, yetişkinde ise 1000-1200 g arasında kalsiyum (Ca) bulunur. 

%99’a yakın kısmı kemik ve dişlerde bulunurken, geri kalanı yumuşak dokularda ve az 

miktarda vücut sıvılarında bulunmaktadır (30, 77). Đskelet sisteminde hidroksi apatit 

şeklinde bulunur. Kalsiyum kanda üç değişik şekilde bulunur: serbest Ca+2 iyonize 

olarak, ve proteine bağlı olarak sitrat, fostat ve karbonat ile birliktedir. Đyonize 

kalsiyumun az oranda üç hormonla aktivite göstererek, paratroid hormon, kalsitonin ve 

1,25 dihidroksikalsiferol ile işlev görür. Kalsiyumun vücut tarafından emilebilmesi için 

bağlı olduğu besin öğelerinden ayrılması gerekmektedir. Bu sebeple kalsiyumun 

emilebilirliğine göre kaynaklarını zayıf, orta, yüksek olarak ayırabiliriz.  

Kemik yapım ve yıkım olayları bireyin yaşına ve fizyolojik durumuna göre 

değişkenlik gösterir.  Ayrıca büyümenin hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde 

gereksinmeler de artmaktadır. Bu dönemlerde yapım hızlı iken, otuzlu yaşlarda kemik 

yapımında yavaşlama başlar, daha sonrasında ise yıkım denilen süreç başlar (30). 

2.2.3.1. Kalsiyumun Emilimi ve Metabolizmasi 

Kalsiyum hem hayvansal, hem de bitkisel kaynaklardan vücuda alınmaktadır. 

Kalsiyum duodenal bölgeden aktif transport ile alınır. Besinler ile aldığımız kalsiyumun 

ancak %30-%40’ı emilebilmektedir. Emilemeyen kısım ise dışkı, idrar, az miktarda 

deri, saç ile atılır (78). Diyetle alınan kalsiyumun emilimini etkileyen çeşitli faktörler 

mevcuttur. 

Emilimi Arttıranlar: 

� Besinlerdeki kalsiyum-fosfor dengesinin uygunluğu 

� Gebelik ve emziklik vb. gereksinimin arttığı durumlar 

� D vitamininin varlığı 
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� Laktoz varlığı (Sütün bileşimindeki doğal şeker laktozdur. Sütteki laktoz ve az 

miktardaki D vitamini sayesinde, kalsiyumun emilim oranı daha yüksektir. Sütteki 

kalsiyum, diğer tüm bitkisel kaynaklı besinlerdeki kalsiyumdan daha iyi emilir). 

� Đnce barsakların normal hareketi, safra asitlerinin varlığı. 

Emilimi Azaltanlar: 

� Sindirim ve emilim bozuklukları 

� Fazla miktarda çinko ve alüminyum alımı (özellikle preparat olarak) 

� Menopoz döneminde östrojen hormonunun salgısının durması veya azalması 

� D vitamininin yetersizliği  

� Besinlerin bileşiminde bulunan oksalat, fitat gibi öğeler (tahıllardaki fitik asit ve 

ıspanak gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerde bulunan oksalit asit; kalsiyum ile 

birleşerek suda erimeyen tuzları oluşturur ve emilimi azaltır) 

� Diyette posanın çokluğu 

2.2.3.2. Kalsiyumun Đşlevleri 

� Kemik ve diş oluşumunda, gelişiminde ve sağlığının korunmasında etkilidir. 

Vücudumuzdaki kalsiyumun %99’u kemik ve dişlerde bulunmaktadır.  

� Kandaki kalsiyum, kanın pıhtılaşma etmeni için önemlidir.  

� Đyonize kalsiyum hücre duvar geçirgenliğini etkileyerek, çeperlerden sıvı geçişini 

kontrol etmektedir. Aynı zamanda sinaptik bağlantılardan nörotransmitterlerin 

salınımı ile sinir sisteminde görevli olup, hücre içi ve dışı enzimlerin salınım ve 

aktivasyonunda etkinlik göstermektedir.  

� Đyonize kalsiyum kas kasılması için önemli olup, sinir iletimi ve kalp atımının 

denetimi için gereklidir. Kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum arasında 

sağlanan denge kalp kasının düzenli kasılmasını ve dinlenmesini sağlar. Serum 

kalsiyumunun düşmesi kalp spazmına, tetaniye sebep olurken, yükselmesi kalp 

yetmezliğine neden olmaktadır (30). 

2.2.3.3. Yetersiz Alım Sonuçları 

Kemik işlevinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu sorunlar 

başlıca; tetani, raşitizm, osteomalasia ve osteoporozisdir. 
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� Tetani: Serum kalsiyumunun düşmesi kaslarda spastik kasılmalara ve kas ağrılarına 

sebep olarak, tetani denilen duruma sebep olmaktadır. 

� Raşitizm: Çocukluk döneminde görülen kemiğin mineral içeriğinin düşük olması 

sonucu, kemikte şekil bozukluklarının olması durumudur. D vitamini yetersizliği ile 

ilintili olarak, kalsiyum yeteri kadar kadar emilmediğinde, kemik oluşumunda yer 

almadığında, kemiklerde yanlış kalsifikasyon olmakta, fosfor/kalsiyum oranı 

değişmektedir. Belirtileri; Kaburgaların üzerinde tespih tanesi şeklinde yuvarlak 

çıkıntılar, göğüs kemiğinde içe çökme veya dışa çıkma, bıngıldağın 18 aydan sonra 

halen kapanmaması, kafa kemiklerinde yumuşama ve eğrilme, geç oturma ve 

yürüme, bacaklarda eğrilik, el-bilek genişliği, kamburluk ve bel kemiğinde eğriliktir 

(79). 

� Osteomalasia: D vitamini veya aktif metabolitlerinin eksikliği sonucu meydana 

gelen kemik matriksinin mineralizasyon bozukluğu ile karakterize metabolik bir 

kemik hastalığıdır (80). Malabsorbsiyon durumları, vitamin D ve kalsiyumdan fakir 

diyetle beslenme, güneş ışığına yetersiz maruziyet ve doğum sayısının fazla olması 

vitamin D eksikliğinin başlıca nedenlerindendir. 

� Osteoporoz: Osteoporoz, kemiklerde zayıflama ve kırık riskinin arttığı bir 

hastalıktır. Sözcük anlamı “delikli, gözenekli kemik” demektir. Özellikle yaşlı 

bireyler için önemli bir sağlık sorunudur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artması 

sonucunda kemikler kolaylıkla kırılabilir duruma gelir. Osteoporoz tüm iskeleti 

etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde 

oluşmaktadır (79). Mineral kaybının artmasının sebepleri arasında; diyetle alımın 

azalması, fiziksel aktivitenin azalması ve östrojen/androjen oranının değişmesi yer 

almaktadır (31). 

2.2.3.4. Kalsiyum Gereksinmesi ve Kaynakları 

Bebeklerin 0-1 yaş dönemine ait günlük kalsiyum ihtiyacı Tablo 2.6’da 

görülmektedir (75). 

Tablo 2.6. 0-1 Yaş Döneminde Kalsiyum Gereksinmesi 

Yaş (ay) Kalsiyum (mg) 
0-6 
7-12 

210 
600 

Bazı besinlerin 100 gramında bulunan kalsiyum miktarı Tablo 2.7’de verilmiştir 

(79). 
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Tablo 2.7 Bazı besinlerin 100 gramlarındaki kalsiyum içerikleri 

Besin Kalsiyum (mg) 
En iyi kaynaklar 

 Cheddar 721 
Kaşar Peyniri 700 
Beyazpeynir(Yağlı) 162 
Đnek sütü (Yağsız) 123 
Đneksütü (Yağlı) 119 
Yoğurt(Yağlı) 111 
Krem Peynir (Sade)  80 
Đyi kaynaklar 

 
Tarhana 685 
Pekmez (üzüm) 400 
AsmaYaprağı 392 
Badem 234 
Soya fasulyesi 226 
Fındık 209 
Roka 205 
Maydanoz (taze) 203 
Nohut 150 
KuruFasulye (Beyaz) 144 
AntepFıstığı 131 
Kuru incir 126 
Kivi 100 
Ceviz 99 
Ispanak 93 
Orta derece zengin kaynaklar 

 
Yumurta 56 
Lahana(Beyaz) 49 
Kereviz 43 
Lahana Kırmızı 42 
Portakal 41 
Taze Đncir 36 
Marul 35 
Taze Biber Kırmızı 29 
Soğan Kuru 27 
Karnabahar 25 
Greyfurt 16 
Domates 13 
Zayıf kaynaklar 

 
Makarna 27 
Pirinç 24 
Levrek balığı 21 
Hindi Bütün (Et, Deri) 15 
Dana eti 11 
Tavuk Bütün (Et, Deri) 11 
Ayva 11 
Şeftali 9 
Muz 8 
Elma 7 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklem Seçimi 

Đstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Beslenmesi yüksek lisans 

tez araştırması olarak planlanan bu çalışma; Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın, Sosyal Pediatri Bilim Dalı 

Çocuk Sağlığı Đzlem Polikliniği’nde kesitsel bir araştırma olarak planlandı. Çalışma, 1 

Şubat- 30 Eylül 2011 tarihleri arası, başvuran yaşı 9-12 ay arasında olan 1200 bebekten 

araştırma kriterlerine uyanlar ve çalışmaya katılmayı kabul edenler arasında yürütüldü. 

Bu çalışma için, Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan 2010/1015-315 dosya numaralı ve 07.01.2011 tarihli Etik Kurul Onayı 

alındı.  

Çocuk Sağlığı Đzlem Polikliniği’nde hastanenin doğum servisinde dünyaya gelen 

bebekler, doğumdan sonra ikinci haftadan başlayarak altı yaşına dek periyodik olarak 

izlenmektedir. Đzlemlerde emzirme danışmanlığı, tamamlayıcı beslenme ve çocuk 

gelişimi konusunda eğitim yapılmakta, ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmenin ve 

uygun tamamlayıcı besinlere başlandıktan sonra emzirmenin 2 yaşına kadar devamının 

önemi vurgulanmaktadır. Bu araştırma doğumdan beri düzenli olarak izlenen 9-12 aylık 

243 bebek üzerinde yapıldı. Prematüre, düşük doğum ağırlıklı, kronik hastalıklı ya da 

verilerin toplandığı dönemde akut hastalığı olan bebekler çalışma dışı bırakıldı. 

Araştırmaya başlamadan önce aileler araştırma hakkında bilgilendirildi. 

3.2. Veri Toplama 

Araştırmanın verileri Ek-1 ve Ek-2’de yer alan yapılandırılmış anket formları ile 

elde edildi. Anketler yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak araştırıcı tarafından 

uygulandı. Bir anket uygulaması, yaklaşık 30 dakikalık zaman dilimi içerisinde 

gerçekleştirildi.  

Ek-1’de anne-baba yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri, sağlık durumları, kaç 

çocuğa sahip oldukları vb aileye ilişkin demografik bilgiler sorgulandı. Ek-2’de bebeğin 

doğum tarihi, cinsiyeti, doğum boyu ve ağırlığı, anketin yapıldığı zamandaki boyu ve 

ağırlığı vb bebeğe ilişkin bilgiler edinildi. Bu kapsamda annelere bebeklerini anne sütü 

ile besleyip-besleyemedikleri, beslediler ise tek başına ne kadar süre anne sütü 
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verdikleri, halen anne sütü ile beslenmeye devam edip-etmedikleri, tamamlayıcı 

besinlere ne zaman başladıkları, ilk hangi tamamlayıcı besinin verildiğine ilişkin sorular 

yöneltildi.  

Bebeklerin vücut ağırlıkları ve boy ölçümleri belirlendi. Antropometrik 

ölçümler, poliklinikte çalışan hemşireler tarafından yapıldı. Vücut ağırlığı, çıplak olarak 

dijital bir terazide (Seca, 727) ölçüldü. Boy uzunluğu üç yaşına kadar özel yaptırılmış 

ve ölçümleri milimetre olarak gösteren bir skalası olan masada yatar pozisyonda 

yapıldı. 

Bebeklerin son 24 saatlik (recall) besin tüketimleri belirlendi. Bunun için 

önceden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan Besin Tüketim Formu kullanıldı. Görüşme 

sırasında, emzirme sıklığı ve süresi ile tamamlayıcı besinlerin çeşitleri, miktarları ve 

verildikleri öğün saatleri kaydedildi. Ev yapımı besinlerin tarifleri, içerikleri, hazır 

olanların (formül süt, bisküvi, meyve suyu-püresi, sebze püresi, tahıllı mamalar, 

pudingler, yoğurt, çorbalar vb) açık adları ve miktarları ayrıntılı olarak belirlendi. Bu 

amaçla çay bardağı, su bardağı, kase, kepçe, yemek kaşığı, tatlı kaşığı, çay kaşığı, 

biberon vb mutfak gereçleri görüşme sırasında hazır bulunduruldu.  

Tek başına anne sütü ya da anne sütü+su ile beslenen bebekler sadece anne sütü 

ile besleniyor olarak tanımlandılar (81). 

Anne sütü alımının miktarını belirleyebilmek için her bir öğünün süresi 

belirlendi. Buna göre beslenme 10 dakika ve daha uzun sürdüyse, anne sütünün miktarı 

100 ml, beslenme 5 dakika ya da daha kısa sürdüyse 50 ml (10ml/dakika) olarak kabul 

edildi. Bu yöntem ALSPAC çalışma grubu tarafından farklı çalışmalarda da 

kullanılmıştır (82, 83). 

3.3. Değerlendirme 

Bebeklerin vücut ağırlığı ve boyunun değerlendirilmesi için z skor ve persentil 

değerleri hesaplandı. Z skor değeri, Cole tarafından 1988 yılında geliştirilmiş LMS 

yöntemi kullanılarak belirlendi (84, 85). Bir ölçümün z skor değeri, Z = [(ölçüm / M)L. 

– 1] / LS formülü ile hesaplandı. Bu formülde L bir Box-Coxtransformasyonunun “üs” 

değerini, M ortanca (median) değeri, S değişkenlik katsayısını ifade etmektedir. 

Formülde kullanılan standart değerler için, Gökçay ve arkadaşlarının Türk çocukları 
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için oluşturduğu güncel veriler kullanıldı (86). Z skor değerleri için +2 SD ve -2 SD 

arası değerler normal olarak kabul edildi (87, 88, 89).  

Bebeklerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu persentil değerleri Türk çocukları için 

Gökçay ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş olan cinse ve yaşa göre ağırlığın, boyun 

değerlendirilmesini sağlayan büyüme eğrileri ile karşılaştırıldı (86, 87). 

Besinlerin analizi bilgisayar ortamında porsiyon ölçüleri girilerek enerji ve besin 

öğesi değerlerinin hesaplandığı BEBĐS programı kullanılarak yapıldı (90). Elde edilen 

değerler, ülkemiz için önerilen Türkiye’ye özgü beslenme rehberinde belirtilen 

değerlerle karşılaştırıldı (75). Rehberde yağ ve karbonhidrat miktarları için öneri 

yapılmadığından, bu besin ögeleri Amerikan Besin Öneri Komitesi’nin  (DRI) değerleri 

ile karşılaştırıldı (91). 

3.4. Đstatistik Analiz 

Çalışmanın  istatistiksel analizi  SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

17.0  paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı değerler ortalama, standart 

sapma,  medyan (ortanca) ve minimum maksimum olarak verildi. Kategorik değişkenler  

olgu sayıları ve yüzde değer olarak ifade edildi Sürekli ölçümlü değişkenlerin 

dağılımının normale uygun olup olmadığı Kolmogorov Smirnov  ve Shapiro Wilk testi 

ile incelendi. Đki grup karşılaştırmasında normal dağılım gösteren değişkenler student’s t 

testi normal dağılım göstermeyen değişkenler ise   Mann-Whitney-U testi kullanılarak 

değerlendirildi. Kategorik  değişkenlerin karşılaştırılması  Ki-kare  ve Fisher  kesin 

olasılık  testleri ile  yapıldı. Önerilen demir (< 11 mg ve ≥ 11 mg), çinko (<3 mg ve ≥ 3 

mg),  kalsiyum alımlarını (<600 mg ve ≥600 mg)  etkileleyebileceği düşünülen  

değişkenler kullanılarak lojistik regresyon analizi yapıldı. p< 0,05 değeri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada % 52,3’ü kız, %47,7’si erkek olan 9-12 aylık 243 bebeğe ilişkin 

veriler değerlendirilmiştir. Bebeklerin %49’u 9 aylık (n=119), %51’i 12 aylıktır(n=124). 

4.1. Aileye ve Bebeğe Đlişkin Demografik Veriler 

Tablo 4.1’de bebeklerin anne-babalarına ilişkin demografik bilgiler 

görülmektedir. Anne ve babaların yarıdan fazlası sırasıyla 21-30 ve 31-40 yaş 

arasındadır  (% 56,4, %56,8).Annelerin ve babaların, 12 yıl ve üzeri eğitimleri her iki 

grup için benzerdi (sırasıyla %52,3, %52,7). Annelerin %50,2’si ev hanımıydı. 

Babaların tümü çalışmaktaydı. Annelerin yaş ortalaması 29,3±5,1, babaların yaş 

ortalaması 33,5±5,4 idi. Annelerin eğitim yılı ortalaması 12,1±2,8, babaların eğitim yılı 

ortalaması 12,5±2,3’dür.  Bebeklerin %54,3’ü ailenin 1. çocuğudur (n=132). 

Tablo 4.1. Ailelere ilişkin demografik özellikler (n=243) 

 n % 
Anne yaş  
<20 yaş 
21-30 yaş 
31-40 yaş 
≥41 yaş 
Baba yaş 
<20 yaş 
21-30 yaş 
31-40 yaş 
≥41 yaş 

 
10 
137 
91 
5 

 
0 

78 
138 
27 

 
4,1 
56,4 
37,4 
2,1 

 
0 

32,1 
56,8 
11,1 

Anne eğitim  
<8 yıl 
8-11 yıl 
≥12 yıl 

 
34 
82 
127 

 
14,0 
33,7 
52,3 

Baba eğitim  
<8 yıl 
8-11 yıl 
≥12 yıl 
Anne Çalışma Durumu 
Ev hanımı 
Çalışan 
      Memur 
      Diğer 
Baba Çalışma Durumu 
Çalışmayan 
Çalışan 
Memur 
Diğer 

 
18 
97 
128 

 
122 
121 
106 
15 

 
0 

243 
151 
92 

 
7,4 
39,9 
52,7 

 
50,2 
49,8 
43,6 
6,2 

 
0,0 

100,0 
62,2 
37,8 

Anne sağlık durumu 
Sağlıklı  
Kronik hastalığı var 
Baba sağlık durumu 
Sağlıklı 
Kronik hastalığı var 
Ailenin toplam çocuk sayısı 
1 çocuk 
2 çocuk 
3 çocuk ve üstü 

 
239 
4 
 

241 
2 
 

132 
90 
21 

 
98,4 
1,6 

 
99,2 
0,8 

 
54,3 
37,1 
8,6 
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Tablo 4.2’de bebeklere ilişkin demografik bilgiler görülmektedir. 9 aylık 

bebeklerin % 54,6’sı kız, %45,4’ü erkekti. 12 aylık bebekler arasında kız erkek oranları 

aynıydı. 9 ve 12 aylık bebeklerin doğum ağırlıkları ve doğum boyları benzerdi. 9 aylık 

bebeklerin Z-skor ağırlık ve boy ortalamaları sırayla 0,11±1,09 ve 0,19±0,91, 12 aylık 

bebeklerin Z-skor ağırlık ve boy ortalamaları sırayla 0,02±1,01 ve 0,25±1,04 bulundu. 9 

ve 12 aylık bebeklerin mevcut ağırlıkları ve mevcut boyları sırasıyla 9064±1146 kg ve 

9829±1165 kg, 72,5±2,45 cm ve 76,6±3,13cm’dir. Bebeklerin yaş ortalaması 10,5±0,1 

ay olup, ağırlık ortalaması 9454±1215 g, boy ortalaması 74,7±3,57 cm’dir. Tüm 

bebeklerin z-skor ağırlık ve boy ortalaması 0,06±1,05, 0,22±0,98 olarak bulundu. 

Tablo 4.2. Bebeklere ilişkin demografik özellikler (n=243) 

 
9 Aylık 
n=119 

12 Aylık 
n=124 

Toplam 
n=243 

Kız (%) 65(54,6) 62(50,0) 127(52,3) 

Erkek (%) 54(45,4) 62(50,0) 116(47,7) 

Ağırlık    

Doğum Ağırlığı (ort) 3369±472 3342±432 3355±451 

Mevcut Ağırlığı (ort) 9064±1146 9829±1165 9454±1215 

Z-Skor Mevcut Ağırlık(ort) 0,11±1,09 0,02±1,01 0,06±1,05 

Boy    

Doğum Boyu (ort) 50,1±2,14 49,8±2,08 49,9±2,1 

Mevcut Boyu (ort) 72,5±2,45 76,6±3,13 74,7±3,57 

Z-Skor Mevcut Boy(ort) 0,19±0,91 0,25±1,04 0,22±0,98 

 

Tablo 4.3’de bebeklerin vücut ağırlıkları ve boy uzunluklarının persentil 

değerlerine göre dağılımları görülmektedir. Bebeklerin yarısından fazlası 25-75. 

persentil değerleri arasındadır. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu <3.persentilin altında 

olan bebekler % 1, >97. persentilin üzerinde olan bebekler %3’tür. 
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Tablo 4.3. Mevcut vücut ağırlıkları ve boy uzunluklarının persentil değerleri 

  
9 Aylık 12 Aylık Toplam 

Kız Erkek Kız Erkek 
 

n n n n n 
Vücut Ağırlığı Persentil Değerleri  
<3 (%) 0 (0) 2 (4) 1 (2) 0 (0) 3 (1) 
3-10 (%) 4 (6) 1 (2) 11 (18) 5 (8) 21 (9) 
10-25 (%) 11 (17) 10 (19) 2 (3) 5 (8) 28 (12) 

25-50 (%) 18 (28) 11 (20) 15 (24) 21 (34) 65 (27) 
50-75 (%) 15 (23) 18 (33) 14 (23) 22 (35) 69 (28) 
75-90 (%) 9 (14) 6 (11) 10 (16) 6 (10) 31 (13) 
90-97 (%) 6 (9) 3 (6) 8 (13) 3 (5) 20 (8) 
>97 (%)  2 (3) 3 (6) 1(2) 0 (0) 6 (3) 
Boy Uzunluğu Persentil Değerleri 
<3 (%) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1(2) 2 (1) 
3-10 (%) 2 (3) 2 (4) 3 (5) 3 (5) 10 (4) 
10-25 (%) 12 (18) 5 (9) 10 (16) 7 (11) 34 (14) 
25-50 (%) 12 (18) 12 (22) 19 (31) 6 (10) 49 (20) 
50-75 (%) 23 (35) 20 (37) 10 (16) 26 (42) 79 (33) 
75-90 (%) 6 (9) 10 (19) 8 (13) 16 (26) 40 (16) 
90-97 (%) 7 (11) 3 (6) 9 (15) 3 (5) 22 (9) 
>97 (%)  3 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (0) 7 (3) 

4.2. Bebeklerin Beslenmesine Đlişkin Bilgiler 

Tablo 4.4’de bebeklerin anne sütü alma durumu görülmektedir. Bebeklerin 6 ay 

tek başına anne sütü alma süresi 9-12 aylık gruplarda benzerdir. Toplamda tek başına 6 

ay anne sütü alan bebekler %58’dir. Hiç anne sütü almayan bebekler her iki grupta da 

benzer olup toplamın %3,7’sini oluşturmaktadırlar. Bebeklerin %75,7’si halen anne 

sütü almaktadır. Tamamlayıcı besinlere başlama zamanı ortalaması 5,87±0,68 aydır.  

Tablo 4.4. Bebeklerin tek başına anne sütü alma süresi ve halen anne sütü almaya devam 
etme durumları 

 
9 Aylık 12 Aylık  Toplam 

n % n % n % 

       Tek başına anne sütü alımı 
Hiç 4 3,4 5 4 9 3,7 

<4ay 12 10 15 12,1 27 11,1 
4-5 29/30 ay 36 30,3 30 24,2 66 27,2 
6 ay  67 56,3 74 59,7 141 58 
Halen Anne Sütü Almaya Devam Etme 
Evet  94 79 90 72,6 184 75,7 
Hayır 25 21 34 27,4 59 24,3 
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Tablo 4.5’te bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları ortalama enerji ve besin 

öğeleri değerleri ve önerileri karşılama durumu görülmektedir. Bebeklerin günlük 

aldıkları enerji miktarı 933±206 kkal’dir. Bu enerji değeri 7-12 aylık bebekler için 

önerilen miktarın %131’ini karşılamaktadır. Bebekler, günlük 32±11 g protein 

tüketmişlerdir. Önerilen miktarın %175’ini karşılamaktadır. Proteinden gelen enerji, 

bebeklerin günlük aldıkları toplam enerjinin %13’ünü oluşturmaktadır. Yağ tüketimleri 

43±10 g olup, günlük toplam enerjinin %41’idir. Önerilen miktarın ise %143’sini 

karşılamaktadır. Bebeklerin karbonhidrat tüketimleri 105±29 g’dır. Günlük toplam 

enerjinin %45’ini oluşturmaktadır. Önerilen miktarın ise %111’ini karşılamaktadır.  

Bebeklerin, kalsiyumu 785±335 mg (önerilenin %131’i), demiri 6±3 mg 

(önerilenin %58’i), çinkoyu 5±2 mg (önerilenin %151’i) aldıkları bulundu. 

Bebekler, günlük beslenmeleri ile ortalama 235±169 ml anne sütü, 57±179 ml 

formüla, 146±201 ml inek sütü, 105±94 ml yoğurt tüketmekteydi. Bebeklerin meyve 

tüketimi 80±82 g, sebze tüketimi 43±53 gramdı. Diğer tükettikleri besinler arasında 

peynir (16±15 g), et, tavuk, balık (15±22 g), yumurta (18±18 g), bisküvi, ekmek (27±23 

g), pirinç (25±27 g) yer almaktadır. 

Tablo 4.5. Bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları ortalama enerji ve besin öğeleri 
değerleri ve önerileri karşılama durumu 

Enerji ve besin öğeleri Total Önerilen 
Önerileri 

Karşılama %'si 

Enerji (kkal) 933±206 710* 131 

Protein (g)* 32±11 18* 175 

Protein % 13±3 - - 

Yağ (g)* 43±10 30** 143 

Yağ % 41±6 - - 

Karbonhidrat (g) 105±29 95** 111 

Karbonhidrat % 45±6 - - 

Kalsiyum (mg) 785±335 600* 131 

Demir (mg) 6±3 11* 58 

Çinko (mg) 5±2 3* 151 

Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberinden alınan değerler 
*Dietary Reference Intake(DRI) alınan değerler 

Tablo 4.6'da bebeklerin günlük aldıkları demir miktarı ile buna etki edebilecek 

çeşitli faktörler incelenmiştir. Önerileri karşılayan bebeklerin oranı %7,4’tür. Bebeğinin 

beslenmesinde demir düzeyi yeterli olmayan annelerin eğitim düzeyi daha yüksek, 

sadece anne sütü verme oranları daha düşük idi. Ancak aradaki fark istatistiksel açıdan 
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anlamlı değildi. Çocuk sayısı arttıkça, demirden iyi besleme oranı azalmaktaydı. Ancak 

aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Demir alım miktarları ile cinsiyet, 

doğum ağırlığı, toplam anne sütü alma süresi, anne-baba yaşı, anne-baba eğitimi, anne 

çalışma durumu, ailenin toplam çocuk sayısı, kırmızı et, yumurta, bebe biskivisi ve 

formül süt tüketimi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Bunun nedeni 

demiri yeterli alan grubun çok az sayıda olması durumundan kaynaklanabilir. 

Tablo 4.6. Bebeklerin günlük demir alım düzeyinin çeşitli faktörlere gore incelemesi 

  Demir Alım Miktarları (mg) 

<11 mg ≥11mg p  

Cinsiyet 
 

     Kız 116(%51,6) 11(%61,1) 
0,43 

     Erkek 109(%48,4) 7(%38,9) 

Doğum Ağırlığı (ort±SS) ; Medyan (Min-Max)* 3350±452; 3000 (2500-4950) 3413±442; 3413 (2500-4050) 0,34 

Toplam Anne Sütü Alma Süresi(ort±SS)  ; Medyan (Min-Max)* 9,4±2,6; 9 (1-12) 8,9±2,5; 9 (3-12) 0,32 

Anne yaş (ort±SS)  ; Medyan (Min-Max)* 29,1±5,1; 29 (19-44) 31,2±4,6; 31,5 (21-38) 0,06 

Anne eğitim (yıl)(ort±SS) ; Medyan (Min-Max)* 12,2±2,7; 13 (5-17) 10,7±3,5; 11 (5-15) 0,094 

Baba yaş (ort±SS) ; Medyan (Min-Max)* 33,3±5,4; 33 (21-51) 35,3±4,8; 36 (27-44) 0,09 

Baba eğitim (yıl)(ort±SS)  ; Medyan (Min-Max)* 12,6±2,3; 13 (5-17) 12,4±2,5; 13 (5-15) 0,91 

Anne Çalışma Durumu 
 

     Ev hanımı 112(%49,8) 10(%55,6) 
0,63 

     Çalışan 113(%50,2) 8(%44,4) 

Ailenin toplam çocuk sayısı 
   

     1 çocuk 129(%57,3) 8(%44,4) 

0,07      2 çocuk 80(%35,6) 6(%33,3) 

     3 çocuk ve üstü 16(%7,1) 4(%22,2) 

Kırmızı Tüketimi 
  

     Tüketiyor 110(%48,9) 8(%44,4) 
0,71 

     Tüketmiyor 115(%51,1) 10(%55,6) 

Yumurta Tüketimi 
  

     Tüketiyor 164(%72,9) 12(%66,7) 
0,57 

     Tüketmiyor 61(%27,1) 6(%33,3) 

Bebe Bisküvi 
  

     Tüketiyor 145(%64,4) 11(%61,1) 
0,77 

     Tüketmiyor 80(%35,6) 7(%38,8) 

Formul Süt 
   

     Tüketiyor 56(%24,9) 8(%44,4) 
0,09 

     Tüketmiyor 169(%75,1) 10(%55,6) 

      Toplam 225(%92,6) 18(7,4)   

*Mann Whitney-U 
  Pearson Ki-kare 
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Tablo 4.7'de bebeklerin günlük aldıkları çinko ile bebeklerin günlük aldıkları 

çinko miktarı ile buna etki edebilecek çeşitli faktörler incelenmiştir. Önerilen miktarın 

altında alan bebek oranı %18,1 (n=44) iken önerilen ve üzerinde alan bebek oranı 

%81,9 (n=199)’dur.  Çinko alımı düşük olan bebeklerin anne ve babalarının yaşları 

anlamlı derecede küçük bulundu. Çinko alımı düşük olan bebeklerin ortalama anne sütü 

alma süreleri daha uzun bulundu. Bu fark istatistiksel açıdan anlamlıydı. Çinko alımı 

yeterli olan grupta, kırmızı et, inek sütü, yumurta ve beyaz peynir tüketim oranı 

istatistiksel açıdan anlamlı yüksek bulundu (Tablo 4.7). Çinko alımı ile cinsiyet, doğum 

ağırlığı, anne-baba eğitimi, anne çalışma durumu ve ailenin toplam çocuk sayısı 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 4.7. Bebeklerin günlük çinko alım düzeyinin çeşitli faktörlere gore incelenmesi 

  Çinko Alım Miktarları (mg) 

<3 mg ≥3 mg p 

Cinsiyet 
 

     Kız 26(%59,1) 101(%50,8) 
0,31 

     Erkek 18(%40,9) 98(%49,2) 

Doğum Ağırlığı (ort±SS)** 3368±429 3352±457 0,83 

Toplam Anne Sütü Alma Süresi(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 10,3±1,5; 9 (9-12) 9,1±2,7; 9 (1-12) 0,01 

Anne yaş (ort±SS) ** 27±5,4 29±4,9 0,04 

Anne eğitim (yıl)(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 11,8±2,8; 11 (5-17) 12,1±2,8; 13 (5-17) 0,37 

Baba yaş (ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 32±5,8; 31,5 (23-48) 33±5,2; 33 (21-51) 0,02 

Baba eğitim (yıl)(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 12,5±2,5; 13 (5-17) 12,6±2,3; 13 (5-17) 
 

Anne Çalışma Durumu 
 

     Ev hanımı 30(%68,2) 92(%46,2) 
0,08 

     Çalışan 14(%31,8) 107(%53,8) 

Ailenin toplam çocuk sayısı 
 

     1 çocuk 22(%50) 115(57,8) 

0,63      2 çocuk 18(%40,9) 68(%34,2) 

     3 çocuk ve üstü 4(%9,1) 16(%8) 

Kırmızı Tüketimi 
  

     Tüketiyor 12(%27,3) 106(%53,3) 
0,002 

     Tüketmiyor 32(%72,7) 93(%46,7) 

Đnek Sütü 
  

     Tüketiyor 18(%40,9) 134(%67,3) 
0,001 

     Tüketmiyor 26(%59,1) 65(%32,7) 

Yumurta Tüketimi 
  

     Tüketiyor 19(%43,2) 157(%78,9) 
0,00 

     Tüketmiyor 25(%56,8) 42(%21,1) 

Beyaz Peynir 
  

     Tüketiyor 27(%61,4) 162(%81,4) 
0,004 

     Tüketmiyor 17(%38,6) 37(%18,6) 

      Toplam 44(%18,1) 199(%81,9)   

*  Mann Whitney-U 
**T-test 
    Pearson Ki-kare 
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Tablo 4.8’de çinko alımına etki eden faktörler incelenmiştir. Toplam anne 

sütünü daha uzun süre alanlarda, çinko alım değeri 1,28 kat daha düşük bulundu. 

Kırmızı et tüketenlerin, tüketmeyenlere göre, 1,84 kat daha iyi çinko tüketim değerine 

sahip oldukları görüldü. Günlük beslenmesinde yumurta ve inek sütü tüketenler 

tüketmeyenlere göre, çinkoyu sırasıyla 2,02, 1,87 kat daha yeterli almaktaydılar. 

Tablo 4.8. Çinko alımına etki eden faktörler (Lojistik Regresyon) 

  B p Odss Oranı %95 GA 

Toplam Anne Sütü Süresi -0,238 0,011 1,28 0,65-0,94 

Anne Yaş 0,025 0,697 1,025 0,90-1,16 

Baba Yaş 0,048 0,443 1,049 0,92-1,18 

Kırmızı Et 0, 610 0,004 1,841 1,22-2,77 

Yumurta 0,704 0,000 2,022 1,37-2,97 

Beyaz Peynir 0,314 0,142 1,369 0,90-2,081 

Đnek Sütü 0,63 0,002 1,878 1,27-2,77 

 
Tablo 4.9'da bebeklerin günlük aldıkları kalsiyum ile buna etki edebilecek çeşitli 

faktörler incelenmiştir. Önerilen miktarın altında alan bebek oranı %32,9 (n=80) iken 

önerilen ve üzerinde alan bebek oranı %67,1 (n=165)’dir. Ailedeki çocuk sayısı arttıkça 

kalsiyumdan fakir beslenme olasılığı da artmaktadır (p=0,02). Kalsiyum alımı düşük 

olanlar arasında anne sütü alımı daha uzun idi ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıydı. 

Kalsiyum alımı yeterli olan grupta beyaz peynir, yoğurt, inek sütü ve bebe biskivisi 

tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (Tablo 4.9). Bebeklerin cinsiyeti, 

anne-baba yaş, anne-baba eğitim, anne çalışma durumu ile kalsiyum alımı arasında 

anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

Tablo 4.9. Bebeklerin günlük kalsiyum alım düzeyinin çeşitli faktörlere gore incelenmesi 

  Kalsiyum Alım Miktarları (mg) 

<600 mg ≥600 mg P 

Cinsiyet 
 

     Kız 43(%53,8) 127(%52,3) 
0,74 

     Erkek 37(%46,3) 116(%47,7) 

Doğum Ağırlığı (ort±SS)** 3336±425 3365±464 0,63 

Toplam Anne Sütü Alma Süresi(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 10,5±1,7; 12 (3-12) 8,8±2,8; 9 (1-12) 0 

Anne yaş (ort±SS) ** 29,7±5,5 29,1±4,8 0,34 

Anne eğitim (yıl)(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 11,8±3,2; 13 (5-17) 12,2±2,6; 13 (5-17) 0,83 

Baba yaş (ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 34,3±5,8; 34 (23-50) 33,1±5,1; 33 (21-50) 0,12 

Baba eğitim (yıl)(ort±SS) * ; Medyan (Min-Max) 12,7±2,6; 13 (5-17) 12,4±2,2; 11 (5-17) 0,2 

Anne Çalışma Durumu 
 

     Ev hanımı 47(%58,8) 75(%46) 
0,62 

     Çalışan 33(%41,3) 88(%54) 

Ailenin toplam çocuk sayısı 
 

     1 çocuk 35(%43,8) 102(%62,,6) 

0,02      2 çocuk 36(%45) 50(%30,7) 

     3 çocuk ve üstü 9(%11,3) 11(%6,7) 

Bebe Bisküvi 

     Tüketiyor 30(%37,5) 126(%77,3) 
0,00 

     Tüketmiyor 50(%62,5) 37(22,7) 

Đnek Sütü 

     Tüketiyor 24(%30) 128(%78,5) 
0,00 

     Tüketmiyor 56(%70) 35(%21,5) 

Yoğurt 
  

     Tüketiyor 45(%56,3) 128(%78,5) 
0,00 

     Tüketmiyor 35(%43,8) 35(%21,5) 

Beyaz Peynir 

     Tüketiyor 26(%48,1) 28(%51,9) 
0,01 

     Tüketmiyor 54(%28,6) 135(%71,4) 

      Toplam 80(32,9) 163(%67,1)   

*Mann Whitney-U 
**T-test 
  Pearson Ki-kare 

 
Tablo 4.10’da kalsiyum alımına etki eden faktörler incelenmiştir. Toplam anne 

sütünü daha uzun süre alanlarda, daha az alanlara göre, kalsiyum alım değeri 1,47 kat 

daha düşük bulundu. Đnek sütü, bisküvi ve yoğurt tüketenler tüketmeyenlere göre, 

sırasıyla 2,67, 3,73, 3,37 kat daha iyi kalsiyumu yeterli almaktaydılar. 
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Tablo 4.10. Kalsiyum alımına etki eden faktörler (Lojistik Regresyon) 

  B p Odss Oranı %95 GA 

Toplam Anne Sütü Süresi -0,379 0,000 1,47 0,57-0,81 

Çocuk Sayısı -0,239 0,319 0,78 0,49-1,26 

Đnek Sütü 0,985 0,000 2,67 1,84-3,87 

Bisküvi 1,312 0,000 3,73 1,79-7,68 

Yoğurt 1,217 0,002 3,37 1,55-7,34 

Beyaz Peynir 0,297 0,146 1,34 0,90-2,00 
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Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları demir kaynakları şekil 4.1.’de 

verilmiştir. Günlük tüketim ile bebeklerin demiri en çok aldıkları kaynaklar sırasıyla 

bebe bisküvileri (%26), yumurta (%11) ve formül süttür (%10). Kırmızı et oranı %4 

bulunmuştur. 

 

Şekil 4.1. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları demir kaynakları 
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Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları çinko kaynakları şekil 4.2’de 

verilmiştir. Günlük tüketim ile bebeklerin çinkoyu en çok aldıkları kaynaklar, kırmızı et 

(%13) ve inek sütü (%13)’dür. 

 

Şekil 4.2. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları çinko kaynakları 
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Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları kalsiyum kaynakları şekil 4.3.’te 

verilmiştir. Günlük tüketim ile bebeklerin kalsiyumu en çok aldıkları kaynaklar sırasıyla 

bebe bisküvileri (%28), inek sütü (%22), yoğurt (%16) olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 4.3. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları kalsiyum kaynakları 

 



 34

5. TARTIŞMA 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi büyümenin ve mineral ihtiyacının hızlı 

olduğu bir dönemdir (1). Yeterli ve dengeli beslenme, bebeklik döneminde bu sebeple 

özellikle daha bir önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (DSÖ) verilerine göre 

yetersiz ve dengesiz beslenme, çocuk ölümlerinin %7’sinin birincil %46’sının ise ikincil 

nedenidir (92).  

Anne sütü ile beslenme sağlıklı beslenmenin ilk ve en önemli adımıdır (93). 

Bebekler için optimal beslenme, ilk 6 ay tek başına anne sütü, ondan sonraki 6 ay anne 

sütünün tamamlayıcı besinlerle desteklenmesi ve emzirmenin en 2 yaşına kadar devam 

ettirilmesi ile sağlanır (2). Tamamlayıcı besinler, vitamin ve minerallerin yeterli 

alınması bakımından büyük önem taşımaktadır (23). Dünyada olduğu gibi ülkemizde 

vitamin ve mineral yetersizlikleri önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bebeklik 

dönemindeki yetersizlikler ise genel olarak, gebelik döneminde annenin vitamin ve 

mineralden fakir beslenmesi ve annenin depolarının yetersiz olması, 0-6 ay süresinde 

bebeklerin tek başına anne sütü ile beslenememesi, emzirmenin iki yaşına kadar uygun 

tamamlayıcı besinlerle sürdürülmemesi, zamanında ve uygun tamamlayıcı besinlerin 

günlük beslenmeye dahil edilmemesi ve altıncı aydan sonra başlanmaması, bebek için 

yapılan besinin, hazırlanmasında, pişirilmesinde ve saklamasında ilkelere 

uyulmamasıdır (28). Zamanında başlanan, çeşit ve miktarca yeterli olan tamamlayıcı 

besinler, bebeklik döneminde optimal büyüme ve gelişmeyi sağlayan, mortalite ve 

morbiditeyi önleyen en düşük maliyetli stratejilerden biri olarak gösterilmektedir (94). 

Literatür taramasında ülkemizde tamamlayıcı besin dönemine ilişkin 

çalışmaların sınırlı olduğu belirlendi. Bu dönemde demir, çinko ve kalsiyum alımının 

birlikte incelendiği bir çalışmaya rastlanamadı. Bu bilgiler ışığında planlanan ve 

yürütülen bu çalışmada, 9-12 aylık bebeklerin tamamlayıcı besin uygulamaları, günlük 

beslenme ile aldıkları demir, çinko ve kalsiyum değerleri ve bu uygulamalarda etkili 

olabilecek çocuk ve aileye ilişkin faktörler incelenmiştir. 
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5.1. Anne Sütü 

Dünyanın birçok bölgesinde tek başına anne sütü ile beslenme oranlarının 

düşüklüğü büyük bir sorundur. Dünya genelinde bebeklerin sadece %34,8’i ilk 6 ay tek 

başına anne sütü almaktadır (95).  

Ülkemizde, TNSA-2008 verilerine göre Türkiye’de çocuklar oldukça uzun bir 

süre emzirilmelerine karşın, hayatın ilk ayında bebeklerin % 69’u, 6 aylık olduğunda, 

yalnız % 41,6’sı sadece anne sütü ile beslenmektedir. Đlk ay sadece anne sütü ile 

beslenme TNSA-2003 verilerinde %20,8 olup, TNSA-2008’de %41,6’ya yükselmiştir. 

TNSA-2003’te ortanca emzirme süresi 14 ay iken 2008’de 16 ay’a yükselmiştir(96). 

Gökçay ve arkadaşlarının Türk çocuklarında yaptıkları bir çalışmaya göre 4. 

ayda tek başına anne sütü alımı %62, 6. ayda %26,6 ve 12. ayda anne sütüne devam 

etme oranı %62,5’dir (86).  

Kaya ve Pirinçci’nin yaptıkları araştırmada tek başına anne sütü ile beslenme 4. 

ayda %60 iken 6. ayda %28’e düşmektedir (97). 

Telatar ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada dördüncü ve altıncı aylarda 

sadece anne sütü ile beslenme oranları sırasıyla %63 ve %46’dır. (98). 

Ortalama emzirme süresinin on iki ayı geçtiği Bangladeş’ de annelerin %84’ü 1. 

ayda bebeklerini tek başına anne sütü ile beslerken bu oran 5. ayda %20’ye düşmektedir 

(99). Hindistan’da tek basına anne sütü verme sıklığı 1. ayda %42, 4. ayda %20, 6. ayda 

ise%10’dur. Emzirme oranlarının yüksek olduğu Norveç’te de benzer şekilde 1. ayda 

tek başına anne sütü verme yüzdesi %90 iken, 6. ayda ise %7 düzeyine inmektedir (95). 

ABD’de bebek beslenmesine ilişkin 2010 yılı için, toplam anne sütü ile 

beslenme oranı 6. ayda  %50 ve 12. ayda  %25 olarak belirlemiştir (100).  

Çalışmamızda 6. aya kadar tek başına anne sütü alımı %58, halen anne sütüne 

devam etme %75,7 olarak bulundu. Đlk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenme 

konusundaki bilgiler annelerin hatırlamalarına göre verdikleri ifadeye dayanmaktadır. 

Bu nedenle değerlendirmede tek başına anne sütü yerine toplam anne sütü durumu 

kullanılmıştır. Bebeklerimizin %66,3’ü 6. ayda tamamlayıcı beslenmeye başlamışlardır 

ve tamamlayıcı besinlere başlama zamanı ortalaması 5,87±0,68 ay’dır. Çalışmamızda 

anne sütü verilme oranlarının diğer çalışmalardan daha iyi olmasının nedeni; annelere 

bebek beslenmesi konusunda düzenli eğitim verilmesi ve annelerin emzirme konusunda 
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izlemler sırasında destek alıyor olmasından kaynaklanabilir. Yapılan çalışmalarda da 

erken dönemden başlanarak ve düzenli aralıklarla, sağlık çalışanları tarafından annelere 

anne sütü ile beslenme konusunda eğitim ve destek verilmesiyle, annelerin bebeklerini 

daha erken anne sütüyle beslemeye başladıkları ve tamamlayıcı besinlere başlama 

zamanının da iyi anlamda ertelendiği saptanmıştır (101, 102).  

Ülkemizde çalışan annelerin 6. aydan önce tamamlayıcı beslenmeye 

başlamalarında doğum sonrası iznin kısa olması etkilidir. Yapılan bir çalışmada, 

annenin çalışıyor olması, anne sütü ile emzirmenin daha erken dönemde kesilmesine 

sebep olabildiği sonucuna varılmıştır (103). Çalışan anneler, gerek bilgi eksikliği, 

gerekse çalışma koşulları nedeniyle, emzirme sorunları yaşamakta ve erken dönemde 

anne sütü vermeyi bırakmaktadırlar. Bu durum emziren annelerin ilk altı ay boyunca 

tamamlayıcı besin vermeden bebeklerini yalnız anne sütü ile beslemeye devam etmek 

açısından desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir (104). 

Çalışmamızda annelerin çalışma durumu ile tek başına 6 ay anne sütü verme 

süresi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p=0,4).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde anne sütü ile beslenmenin yüksek düzeyde 

eğitim almış, gelir düzeyi iyi, 30 yaşını aşmış kadınlarda en yüksek oranda olduğu rapor 

edilmiştir (105).  Anne eğitim düzeyinin yüksek olmasının daha az sayıda çocuk sahibi 

olma, ailede çocuk başına düşen gelirin daha yüksek olması, annenin çocuk 

beslenmesine daha çok zaman ayırması ve emzirmeye daha uzun süre devam etmesi ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir (106). Bizim çalışmamızda ise, bu çalışmaların aksine 

bebeğini 6 aydan daha az tek başına anne sütü ile besleyen annelerin eğitimi daha 

yüksek olarak bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,024). Bu durum 

eğitim düzeyi yüksek annelerin çalışma hayatına dönme planından kaynaklanıyor 

olabilir. 

Annenin birden fazla doğum yapması, emzirme deneyiminin olması, yakın 

çevresinde emzirmenin yaygın olması ve babanın anneyi bu konuda desteklemesi ve 

annenin diğer konulardaki yükünü paylaşmasının sadece anne sütüyle emzirme sürecini 

uzattığı sonucuna varan niteliksel çalışmalar mevcuttur (107, 108). Çalışmamızda 

birden fazla çocuğu olan annelerin daha az süre anne sütü ile besledikleri görüldü. 

Ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Yapılan başka bir çalışmada ise, 

bizim çalışmamız ile paralel olarak, tek çocuk sahibi olan annelerin birden fazla çocuğu 
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olan annelerle kıyaslandığında anne sütü ile beslenme yüzdelerinin anlamlı derecede 

yüksek olduğu saptanmıştır (109).  

Çalışmalardaki verilere göre ülkemizde anne sütü ile beslenme yaygın olmasına 

rağmen, çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başlıcaları, emzirmeye geç 

başlanması, tamamlayıcı beslenmeye çok erken ya da çok geç başlanması, anne sütü ile 

beslemeye başlamadan önce ilk besin olarak su, şekerli su, vb. verilmesi, annelerin 

doğumdan önceki dönemde emzirme konusunda yeterince bilgilendirilmemesi, 

emzirmeye başlanırken annelere sağlık personeli desteğinin eksik verilmesi ya da 

verilmemesi, biberon, emzik kullanılmasıdır (110). Emzirme problemi yaşayan 

annelerde sorunun çözümünde sosyal desteğin ve sağlık sistemi desteğinin devreye 

girmemesi sonucu hemen mamaya geçiş yapılmasıdır (111). Bu durum anne sütünün 

yararları ve başarılı emzirme konusunda eğitimin hem anne, hem de anneye destek 

verecek kişileri de kapsaması gerektiğini göstermektedir. 

5.2. Tamamlayıcı Beslenmeye Başlama 

Ülkemizde anneler tamamlayıcı besinlere erken başlamaktadır.  Çocukların 

%30’u doğumdan sonraki iki ay içerisinde tamamlayıcı beslenmeye başlamaktadır. 2-3 

aylık çocuklarda tamamlayıcı besin alanların yüzdesi artmakta ve %56’ya çıkmaktadır 

(96). 

Sadece anne sütü ilk altı ayda enerji ihtiyacının tümünü karşılarken, 6-8 ayda 

200 kkal/gün, 9-11 ayda 300 kkal/gün, 1-2 yaşta yaklaşık 550 kkal/gün açık 

oluşturmaktadır (15). Bu nedenle verilecek tamamlayıcı besin miktarının aylar içinde 

sürekli artırılması gerekir.  

Bebeklerin mide kapasiteleri 30 mL/kg’dır. Bu durum, bebeklere bir öğünde 

yeterli gıda verebilmek için gıdanın kıvamı ve çeşitliliği açısından önemlidir. Bebeklere 

kaç öğün verileceği, anne sütünden açık kalan enerji miktarı, bebeğin bir öğünde 

yiyebildiği miktar ve öğünde sunulan gıdaların enerji dansitesi ile ilgilidir. Buna göre 6-

8 ayda 2-3 ana, 1-2 ara öğün, dokuz aydan sonra da 3-4 ana, 1-2 ara öğün önerilir (15, 

27).  

Bebek 4-6 ayda yarı katı besinleri ağız boşluğunun arka tarafına aktararak 

yutmayı başarabilmektedir. Baş ve boynun nöromusküler kontrolünün tamamlanması, 

bebeğin anne ve çevre ile ilişkiye geçmesi, oturmaya başlaması, el göz 
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koordinasyonunun gelişmesi, çiğneme ve yutma becerisinin gelişmesi ek besinlere 

başlanabilmesi için gerekli gelişim basamaklarıdır. Bu nedenlerle ve Dünya Sağlık 

Örgütünün önerisi ile tamamlayıcı besinlere altıncı ayda başlanmalıdır (22).  

Çalışmamızda bebeklerin ortalama tamamlayıcı beslenmeye başlama ayı 

5,87±0,68 ay olarak bulundu. Yapılan bir çalışmada, bizim bulgularımıza paralel olarak 

tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanı 5,8± 0,85 ay (110), başka bir çalışmada ise 

5,5± 0,1 ay olarak bulunmuştur (111). Garipağaoğlu ve arkadaşlarının Türkiye’nin 

farklı bölgelerini kapsayan bir çalışmada ise tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanı 

4,9± 2 ay olarak bulunmuştur (112).  

Kayseri’de 2005 yılında yapılan bir çalışmada altı ay ve daha küçük bebeklerin 

%50,2’si sadece anne sütü ile beslenmiş olup, bebeklerin %80,3’ü altı aydan önce 

tamamlayıcı beslenmeye başlamışken (113), bizim çalışmamızda bebeklerimizin 

%66,3’ünün 6. ayda tamamlayıcı beslenmeye başladığı görüldü. Bu durum araştırmanın 

yürütüldüğü polikilinikte tamamlayıcı beslenme konusunda ailelere verilen 

danışmanlıktan kaynaklanabilir. 

Yapılan bir araştırmada (114) ilk verilen tamamlayıcı besin çorba (%17,2), 

yoğurt (%12,1), çay/bisküvi (%6,1) olarak bulunurken (118), bizim çalışmamızda 

meyve püre (%26), sebze püre (%24) ve çorba çeşitleri (%21) geliyordu. Günümüzde 

önerilen sağlıklı tamamlayıcı beslenme prensipleri açısından çalışmamızın sonuçları 

olumlu bulgular içermektedir. Ancak, bu konuda daha fazla ve etkin danışmanlık 

verilmesi gerektiği de açıktır. 

Annenin yaşının küçük olması ve eğitim seviyesinin düşüklüğü, tamamlayıcı 

besinlere erken başlamasının bir belirleyicisi olarak bildirilmiştir (115). Tamamlayıcı 

besinlere uygun zamanda başlanması anne ve baba eğitimine göre önemli ölçüde 

değişiklik göstermektedir (116). Çalışmamızda tamamlayıcı beslenmeye başlama 

zamanı ile anne-baba eğitim süresi, anne-baba yaşı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bu 

durum tüm annelerin tamamlayıcı beslenme konusunda izlemler sırasında destek 

almalarından kaynaklanabilir. 
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5.3. Besin Öğesi Içerikleri 

5.3.1. Enerji ve Makro Besin Öğeleri 

Türkiye’ye özgü beslenme rehberine göre 7-12 aylık bebeklerin günlük almaları 

gereken enerji 710 kkal dir (75). Yine aynı yaş grubu için DRI nın günlük önerdiği 

enerji alımı 671 kkal dir (91). DSÖ’ye göre 9-11 aylık bebeklerin günlük olarak 686 

kkal almaları gerekmektedir (14).  

Çalışmamızda bebeklerin günlük aldıkları enerji miktarı 933±206kkal olarak 

bulundu. Buna göre bebeklerimizin enerjiyi önerilerin üstünde aldıkları görüldü. Bu 

sonuç, değişik ülkelerde yapılan çalışmaların (117, 118, 119)  sonuçları ile benzerdir. 

Günlük enerji alımının önerilerin üstünde saptanmasında, birincil olarak, veri toplama 

sırasında yapılan hatalar ya da yöntemler sorumlu tutulmaktadır (120). Görüşmelerimiz 

sırasında gerçek miktarları belirleyebilmek için görsel ölçü kapları kullanıldı. Buna 

karşın annelerin yine de besin tüketim yöntemlerinin yaygın sorunu olan miktar 

belirlemede zorlanmış olacaklarını düşünüyoruz. Günlük enerjinin önerilerin üstünde 

alınmasında, ikinci bir neden önerilen değerlerin düşük hesaplanmış olabileceğidir 

(121).  

Önerilen ve alınan enerji arasındaki farkın artması, bebeklerin 

gereksinimlerinden fazla enerji alınmasına, dolayısıyla bebekler için uygun olan 

ağırlıktan daha fazla olmasına  (obeziteye) neden olabileceği düşünülebilir. Bu yoruma 

dayanarak çalışmamızdaki bebeklerde obezite durumunun daha fazla görülmesi 

beklenirdi. Buna rağmen çalışmamızdaki bebeklerin sadece %3’ü (n=6) ülkemiz için 

geliştirilen persentil değerlerine göre >97’ün üzerindedir (Tablo 4.3). Bu değerlerin 

bulunmasında, çalışmamızdaki bebeklerin anne sütü ile beslenme sürelerinin yüksek 

olması, kavanoz-kaşık mamalarını az miktarda kullanılması etkili olabilir.  

Türkiye’ye özgü beslenme rehberine göre, bebeklerimiz karbonhidrat ve yağı 

önerilen miktarlarda, proteini ise önerilerin 1,5 katından daha fazla almaktaydılar. Son 

yıllarda, bebeklik döneminde önerilenden fazla alınan proteinin, büyüme için avantaj 

sağlamadığı, hatta ileri dönemde de obeziteye neden olduğu belirtilmektedir (122, 123).  

Bebeklik döneminde yağ, sadece besinlerin lezzetini ve enerjisini artırmak için 

değil, beyin ve sinir sisteminin gelişimi için de gereklidir (124-126). Bu nedenle 

yaşamın ilk yılında yaklaşık %40-50 arasında olan yağdan gelen enerji oranının, 

büyümenin devam ettiği yıllarda dereceli olarak azaltılması önerilir (127, 128). 
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Bebeklerde düşük yağlı diyetlerin uygulanması ile yağda eriyen vitaminlerde, çoklu 

doymamış yağ asitlerinde ve enerji metabolizmasını düzenleyen diğer antioksidantlarda 

yetersizlik görülebilir. Araştırmamızda yağdan ve karbonhidrattan gelen enerji, sırasıyla 

toplam enerjinin %41 ve %45’i olarak bulundu. Bu değer önerilen sınırlar içerisindeydi 

(129). Çalışmamızda yağın niteliği ve pişirme tekniği sorgulanmadı. Bu çalışmamızın 

sınırlılıklarındandır. 

Çalışmamızda anne sütü alım miktarı tam olarak değerlendirilememiştir. 

Literatürde anne sütünün miktarının belirlenmesine ilişkin farklı uygulamalar 

mevcuttur. Örneğin Kimmons (9),  Atladottir (130) ve Heining (131) çalışmalarında, 

anne sütü miktarını, bebeklerin emme öncesi ve sonrası tartılmaları ile tahmin 

etmişlerdir. Bu yöntemin özellikle büyük gruplara uygulanması oldukça zordur. Çünkü 

her anneye bir tartı verilmesi ve tartının hassas yapılması gerekmektedir. Amerika’da 

3022 bebek ve küçük çocuğun beslenme durumlarının incelendiği çalışmalarda (117, 

132, 121) , 7-10 ay arası bebekler için anne sütü miktarı, standart olarak 600 ml kabul 

edilmiştir. Noble'nin çalışmasında (82) ise, anne sütü miktarı, 10 dakika ya da daha 

fazla süren emzirmede 100 ml, 10 dakikadan az süren beslenmelerde dakika oranına 

göre belirlenmiştir (örneğin 10 ml/dakika). Bu yöntem ALSPAC çalışmasında (83) da 

kullanılmıştır. Çalışmamızda anne sütü alım miktarı bu yöntemle belirlenmiştir. 

Çalışmamızdaki kısıtlılık bir günlük besin tüketiminin alınmış olmasıdır. 

Beslenme durumunun belirlenmesinde, genellikle 3 günlük besin tüketimi 

değerlendirilir. Bununla beraber bebeklerde günlük beslenmenin kahvaltı, sebze-meyve 

püresi, yoğurt, muhallebi vb. besinlerden oluşması ve çeşitliliğin az olması nedeniyle, 

bir günlük besin tüketiminin yeterli olacağı düşünülebilir. 

5.3.2. Vitamin-Mineral Đçerikleri 

Çalışmamızda, bebekler günlük beslenmeleriyle iyot, demir, D vitamini ve E 

vitamini dışındaki tüm mikronutrientleri ve vitaminleri yeterli ya da önerilerin üstünde 

almaktaydılar. Benzer şekilde, Devaney (121) ve Fantino (133)’da çalışmalarında bu 

sonuçlara varmışlardır. Bizim çalışma dahil, pek çok çalışmada (117, 119, 121, 132, 

133) fazla alınan mikronutrientler ile fazla tüketilen formüla, inek sütü ve diğer ek 

besinler arasında paralellik olduğu ortaya konmuştur. Çünkü anne sütü ile 

karşılaştırıldığında, formüla ya da inek sütünün birçok besin öğesini daha yüksek 

konsantrasyonlarda içerdikleri bilinmektedir. 
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5.3.2.1. Demir Đçeriği 

Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi (DEA) çocuk ve adölesanlarda 

bilişsel ve davranış testlerini olumsuz yönde etkilemekte, vücuttaki çeşitli sistemleri de 

negatif olarak etkilemektedir (35, 36). Demirin fazlaca iyi işlevlerine rağmen Türkiye 

de dahil olmak üzere birçokgelişmiş ve gelişmekte olan ülkede demir eksikliği (DE) ve 

demir eksikliği anemisi (DEA) hala bir problemdir (134, 135). 

Tüm dünyada en yaygın önlenebilir beslenme sorunlarının başında gelen demir 

eksikliği anemisi, gelişmiş ülkelerde 4 yaş altı çocukların %12’sini, gelişmekte olan 

ülkelerde ise %51’ini etkilemektedir. Demir eksikliği anemisinin, çocuklarda bilişsel 

gelişme geriliğine neden olabileceği bildirilmektedir (2,136). 

Düşük sosyo-ekonomik durum (45, 130,137), inek sütüne erken başlama, inek 

sütüne dayalı beslenme (4, 124, 138), uzun süre tek başına anne sütü ile beslenme 

(9,130, 137), tahıla dayalı beslenme (139) ve demirle zenginleştirilmiş besinlerin 

bulunmayışı (130,139) bebeklerde demir eksikliği anemisini artıran faktörler olarak 

belirtilmektedir.  

Kolostrumdaki demir konsantrasyonu 0,4-0,8 mg/L iken, olgun sütte 0,2-0,4 

mg/L’dir. Anne sütündeki demirin %49’u emilebilmekte iken, inek sütünde bu oran 

%10 ve demirle zenginleştirilmiş mamalarda ise sadece %4’tür (71). 

Çalışmamızda demirin en iyi kaynağından olan kırmızı etin günlük tüketimi çok 

düşük (15±22 g) bulundu. Anne sütü ile beslenen ve demirden zengin ek besin ya da 

formüla tüketmeyen bebeklere demir desteği verilmesi önerilmektedir (140, 141). 

Dünyada yaklaşık 900 milyon kadın ve küçük çocuğun yetersiz ve dengesiz beslenmeye 

bağlı olarak gelişen DEA ile karşı karşıya oldukları bildirilmiştir (142). 

DEA gelişmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. DEA özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde 1 yaş altı çocukları ciddi oranlarda etkilemektedir (143).  

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede DEA önlenmesine yönelik 

çalışmaların yapılıyor olması nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelerde DEA sıklığının 

azaldığı izlenmektedir. Ancak özellikle Türkiye’de DE sıklığı konusunda geniş çaplı bir 

veri olmaması nedeniyle bu konunun da önemle izlenmesi gereği açıktır (144). 

9-12 aylık bebekler için önerilen demir alımı Türkiye’ye özgü beslenme 

rehberine göre, 11 mg/gün’dür. DRI (145) de günlük alımı 11 mg/gün olarak 
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belirlemiştir. Çalışmamızda, bebeklerin ortalama demir alımları 6,4±3 mg/gün bulundu. 

Türkiye’ye özgü beslenme rehberine göre bu miktar önerilenin %58’ini 

karşılamaktaydı. Önerileri karşılayan bebeklerin oranı sadece %7,4 olarak bulundu. 

Bulgularımız kırmızı etin tamamlayıcı besin olarak verilmesi konusunda ailenin 

desteklenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Ayrıca riskli ailelerde bebeklere demir 

desteğinin yapılması da yararlı olabilir.   

Çalışmamızda annelerden aldığımız besin tüketimlerinde bebeklere günlük 

verilen vitamin mineral miktarları sorgulanmamıştır. Demir gibi Türkiye projesi ile 

bebeklerimizin 4. aydan itibaren zamanında doğmuş bebeklere 1mg/kg/gün (5mg/gün 

max) demir verilmesi önerilmektedir. 

Çalışmamızda anne eğitimi arttıkça demirden iyi besleme oranı azalmaktaydı. 

Ayrıca çocuk sayısı arttıkça, demirden iyi besleme oranı azalmaktaydı. Ancak bu 

farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlı değildi.  

Annenin demir depolarının durumu, beslenme biçimi, doğumda göbek 

kordonunun klampe edilme zamanı ve biçimi demir eksikliğine bağlı aneminin en önde 

gelen nedenleri arasında gösterilmektedir (146, 147). Ülkemizde (148) ve Đtalya’da 

(149) yapılan çalışmalarda anne sütünün halen demir eksikliğine karşı koruyucu olduğu 

ve DEA’nın önlenmesinde beş temel uygulamanın önem taşıdığı bildirilmiştir. Bu 

uygulamalar sırasıyla anemi prevalansının saptanması (150-154), beslenme eğitimi 

(155), demir desteği verilmesi (154-158), viral bakteriyel ve parazit hastalıklarının 

kontrolü (159, 160) ve besinlerin demirle zenginleştirilmesidir (154, 161, 162).  

Gelişmiş ülkelerde anemiye yönelik alınan önlemlerin başında beslenme eğitimi 

gelirken (155, 163, 164), gelişmekte olan ülkelerde ilk sırada viral-bakteriyel-parazit 

hastalıkların kontrolü yer almaktadır (150, 151, 165).  

Çalışmamızda bebeklerin demiri en çok aldığı kaynaklar bebe bisküvisi (%26), 

yumurta (%11) ve formül süt (%10) bulunurken, demirin en zengin kaynağından olan 

kırmızı et tüketimi %4 olarak bulundu (Şekil 4.1). Karaciğer tüketimi hiç yoktu. 

Demirin en zengin kaynağının bebe bisküvisi çıkmasının sebebi piyasada bulunan 

bebek bisküvilerinde demir ilavesi olmasıdır. Bebek bisküvilerinin 100 gr’da 10 mg, 

kırmızı etin 100 gr’da ise 2,5 mg demir bulunmaktadır. Altı-oniki aylar arasından 

bebeklerin demir gereksiniminin arttığı bilinmektedir. Bu nedenle bebeğe verilen 

tamamlayıcı besinlerin demirden zengin olması gerekmektedir. Demirden zengin 
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besinler sırasıyla karaciğer, kırmızı et, tavuk etinin beyaz olmayan kısımları ve demir 

ile zenginleştirilmiş tahıllı bebek mamalarıdır. Karaciğer, bu dönemde iyi pişirmek 

koşulu haftada bir kez 1-2 köfte büyüklüğünde verilebilir (166). Yumurta sarısı ve 

kurubaklagiller demirden zengin ancak emilimi düşük olan besinler olup, emilirliklerini 

artırmak için bu besinlerin C vitamini kaynakları ile tüketilmesi önerilmektedir. Koyu 

yeşil yapraklı sebzeler hem demir hem de C vitamini bakımından zengindir. Mercimek 

çorbası içerisine katılacak 1-2 dal pazı veya ıspanak mercimek içerisindeki demirden 

daha iyi yaralanmayı sağlayacaktır.  

Bugün ülkemizde çocukların %50’sinde demir eksikliği anemisi görülmektedir. 

Demir eksikliği nedenleri olarak demir içeren besinlerin yeterli tüketilmemesi ve 

vücutta işlevsel olarak iyi kullanılmaması gösterilmektedir. Tamamlayıcı besin olarak, 

6. ve 7. aylarda sebze çorbaları içinde et, küçük parçalar halinde ezilerek başlanmalıdır 

(23).  

Demir desteği geçici bir çözümdür. Tadı yüzünden de uygulaması zordur. Asıl 

çözüm beslenmenin düzenlenmesidir. Çünkü diyetin iyileştirilmesi, demir ve diğer 

mikronütrient gereksinimlerinin karşılanmasında en ideal yoldur. Hayvansal besinlerin 

tüketiminin arttırılması ile besin niteliğinin iyileştirilmesi sonucu başta demir olmak 

üzere pek çok mikronütrient gereksinimi karşılanacaktır. Böylece tüm ev halkının 

beslenmesinin düzenlenmesi, gereksinimi olup da farkında olmayan, aynı evde yaşayan 

diğer bireylerin de gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayacaktır. 

5.3.2.2. Çinko Đçeriği 

Çinko normal hücre fonksiyonları, hücresel sistem, doku ve organlar için 

vazgeçilmezdir.  Karbonhidrat ve enerji metabolizmasında, protein yıkımında ve 

sentezinde, nükleik asit sentezinde, hem biyosentezinde, yara iyileşmesi, büyüme 

gelişmede, karbondioksit taşınmasında görevli olup, hücre proliferasyonu ve doku 

tamiri için önemlidir (31, 53). 

Çinkonun yetersiz alınmasındaki başlıca nedenler; diyette çinko alımının 

yetersiz olması, diyetteki fitat oranının fazla olması, uzun süreli ishaller ve çinko 

emilimi ve kullanımını engelleyen çeşitli genetik hastalıklardır. Bu sebepler, vücutta 

çinko eksikliğine sebep olmakta ve vücuttaki sistemlerin negatif yönde etkilenmesine 

yol açmaktadır (89).  
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Literatürde çinkonun santral sinir sistemi üzerindeki etkisi 1940 yıllarından 

itibaren konuşulmakta, son yıllardaki, araştırmalar çinkonun, santral sinir sistemi 

gelişimi ve fonksiyonları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (167). 

Çinko eksikliği ilk tanımlandığı yıllarda sadece Ortadoğu ülkelerinin sorunu 

olarak algılanırken günümüzde, sınırda çinko eksikliğinin gelişmiş ülkelerin de sorunu 

olabileceği tartışılan bir konudur (72). 

Cherry ve arkadaşlarının düşük sosyoekonomik düzeyde yaptıkları çift kör 

plasebo kontrollü çalışmada, gebelik döneminde çinko verilmesinin, prematür 

doğumları azalttığı gösterilmiştir (168). 

Goldenberg ve arkadaşları 1995’de, düşük sosyoekonomik düzeyde, gebelik 

döneminde çinko verilmesinin, daha yüksek doğum ağırlığı ve bebeklerde daha büyük 

baş çevresi ölçümü ile sonuçlandığını göstermişlerdi (169). 

Yapılan çalışmalara göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve diyetleri yüksek 

fitat içeren, bitkisel proteinlere dayalı kişilerde, değişik derecede olmak üzere çinko 

eksikliği söz konusudur. Bu kişilerde gelişme geriliği, enfeksiyonlara karşı 

dayanıksızlık sık görülmektedir (168). Türkiye de bu gruba dahil edilebilir.  

Çalışmamızdaki bebeklerin günlük beslenme ile alınan çinko miktarı ortalama 

5±2 mg/gün bulundu. Bu değer 9-12 aylık bebekler için önerilen çinko (3 mg/gün) 

değerini karşılamaktaydı (75, 145, 170). Günlük önerilen çinko miktarının altında 

beslenen bebek oranı %18,1 (n=44) idi. Düzenli izlenen, orta sosyoekonomik grupta bu 

oran azımsanmayacak bir değerdir. 

Özden ve arkadaşlarının yenidoğan ve anneleri üzerinde serum ve saç çinko 

seviyesinin ölçülmesine ilişkin yaptıkları çalışmada, bebeklerin günlük çinko alımları 

çalışmamıza benzer olarak 3,23±0,10 mg/gün olarak bulunmuştur. Çalışmada annelerin 

kırmızı et tüketimi ile saç çinko düzeyleri arasında ilişki bulunmuştur. Annelerin 

haftalık kırmızı et tüketimleri artıkça saç çinko seviyelerinin de paralel olarak arttığı 

belirlenmiştir. Ancak bebeklerin günlük çinko alımı ile saç ve serum çinko seviyeleri 

arasında ilişki bulunamamıştır (171). 

Diyetin protein içeriği çinkonun emilimini etkileyen faktörlerdendir. Besinlerle 

alınan çinkonun ana kaynağı etlerdir (172). Fakat değişik et tipleri farklı oranlarda çinko 

içermektedir. Etler içerisinde ise kırmızı et en yüksek konsantrasyonda çinko 
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bulundurur. Tahıllardan özellikle buğdayda, kuru bakliyatlarda, yumurta ve kuruyemişte 

çinko miktarı fazla olmakla beraber, süt, yumurta, balık, beyaz et (tavuk eti), sebze ve 

meyvelerde bu oran azdır (173). Çalışmamızda çinko kaynağı olarak en fazla 

tüketilenler sırasıyla kırmızı et (%13) ve inek sütü (%13) olarak bulundu (Şekil 4.2). 

Çinko alımı yeterli olan grupta, kırmızı et, inek sütü, yumurta ve beyaz peynir tüketim 

oranı istatistiksel açıdan anlamlı yüksek bulundu (Tablo 4.7). Kırmızı et tüketenlerin, 

tüketmeyenlere göre, 1,84 kat daha iyi çinko alım değerine sahip oldukları görüldü. 

Yumurta ve inek sütü tüketenler, tüketmeyenlere göre çinkoyu sırasıyla 2,02, 1,87 kat 

daha yeterli almaktaydılar (Tablo 4.8). 

Hayvansal ve bitkisel besinlerde farklı miktarlarda çinko bulunmakla birlikte, 

hayvansal besinlerdeki çinkonun biyoyararlanımı, bitkisel kaynaklara göre daha 

fazladır. Çinko kolostrumda 4 mg/L konsantrasyonunda iken altıncı ayda 1,1 mg/L, bir 

yılın sonunda 0,5 mg/L düzeyine düşer.  Aylar ilerledikçe anne sütündeki çinkonun 

azalmasına paralel olarak, çalışmamızda toplam anne sütü alma süresi arttıkça çinkodan 

yetersiz beslenme artmakta olup, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p=0,01). 

Bu durum, zamanında uygun tamamlayıcı besine başlanmasının önemini 

göstermektedir. Anne sütü, biyoyararlılığı çok iyi olduğundan bebek 6. aya gelene kadar 

yeterli olmaktadır (174). Çünkü anne sütündeki çinko genellikle whey proteinlerine 

bağlıdır. Whey proteinine bağlı olan çinkonun emilimi (%41), inek sütündeki kazeine 

bağlı olarak (%28) daha yüksektir. Anne sütü ile beslenme, çinko metabolizmasının 

kalıtsal hastalığı olan akrodermatitis enteropatikaya karşı koruyucudur (71). Aylar 

ilerledikçe anne sütündeki çinkonun azalması, altıncı aydan sonra bebeklere başlanacak 

tamamlayıcı beslenmede çinko içeriğinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Çinkonun absorpsiyonu özellikle tahıllarda bulunan fitat, lifler ve yüksek 

miktarda alınan kalsiyumdan olumsuz etkilenir, biyoyararlılığı azalır (51, 172, 175). 

Çinko sülfat içeren soya proteinli formülalarda, çinkonun  biyoyararlılığı  %60-70’lere 

ulaşmaktadır. Hayvansal kaynaklı çinkonun biyoyararlılığının, bitkisel kaynaklara göre 

yüksek olması da fitat içeriğinin az olmasına bağlıdır (175). Çalışmamızdaki bebeklerin 

günlük ortalama tükettikleri çinko miktarı önerileri karşılasa da ne kadarının emildiğini 

bilmiyoruz. Bu çalışmanın en önemli kısıtlılıklarından biridir. Besinlerin analizinde 

kullandığımız Bebis programı, besinlerin fitat oranlarını hesaplamadığından 

bebeklerimizin günlük ne kadar fitat aldıklarını bilmiyoruz. Ayrıca çalışmamızda 
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günlük olarak verilen multivitamin desteğinden gelen elementleri hesaplamadık. Sadece 

günlük beslenme ile alınan miktarı analiz ettik.  

Çalışmamızda anne yaşı ile çinko alımı arasında anlamlı bir ilişki vardı Baba 

yaşı ile de aynı durum söz konusu idi. Anne ve babanın yaşı arttıkça bebeklerin çinko 

açısında yetersiz beslendikleri görüldü. Çalışan annelerin, anlamlı fark bulunmasa da 

bebeklerini daha yüksek oranda çinko açısından yeterli besledikleri görüldü. Bu durum 

aylar ilerledikçe anne sütünün çinko içeriğinin azalmasına paralel olarak anne sütünün 

çalışan annelerce daha erken kesilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü 

çalışmamızda bulduğumuz bir sonuç da anne sütü alma süresi arttıkça çinko bakımından 

yetersiz beslemenin arttığı yönündeydi.  Bu iki sonuç birbirlerini desteklemektedir. 

Toplam anne sütünü daha uzun süre alanlarda, daha az süre alanlara göre, çinko alım 

değeri 1,28 kat daha düşük bulundu (Tablo 4.8). 

Türkiye çinko eksikliğinin sık saptandığı ülkelerdendir (176). Koruyucu önlem 

olarak diyetteki çinkonun arttırılması, bunun için hayvansal gıdaların özellikle kırmızı 

et tüketiminin arttırılması, çinko emilimini engelleyen gıdaların alınmaması ve 

yiyeceklere demir ve çinko eklenmesi gerekir (177). 

Çinko eksikliği dünya çapında da iyi şekilde dökümante edilmemiştir ve 

çalışmalar sınırlıdır (171). Tüm yaş grupları risk altında olmakta birlikte, yenidoğanlar, 

hamile ve emziren kadınlar çinko eksikliği bakımından daha çok etkilenmektedirler 

(178, 179). 

Çinkonun, büyüme gelişme, santral sinir sistemi, nöropsikolojik gelişim ve 

davranış üzerine olan etkilerinin tanımlanması, diyetin iyileştirilmesi ve gerekli 

durumlarda mineral desteği, özellikle risk altındaki toplumlarda davranış sorunlarını 

azaltmak için önemli olabileceğinden daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

5.3.2.3. Kalsiyum Đçeriği 

Çalışmamızda bebeklerimizin günlük beslenme ile alınan kalsiyum miktarı 

ortalama 785±335 mg bulundu. 9-12 aylık bebekler için önerilen kalsiyum alımı 

Türkiye’ye özgü beslenme rehberine göre, 600 mg/gün ‘dür. DRIs için de günlük alım 

260 mg/gün olarak belirlenmiştir (180, 181). Bebeklerimizin günlük aldığı kalsiyum 

miktarı önerileri karşılamaktaydı. 
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Anne sütündeki kalsiyum miktarı, inek sütünün ¼’ü olsa da, bağırsak pH’sının 

asit, kazein oranının düşük, yağların iyi emilmesi ve fosfor oranının düşük olması 

nedeniyle anne sütündeki kalsiyumun %55’i emilir. Đnek sütü ve inek sütünden 

hazırlanan ticari mamalarda bu oran %38’dir (25). Đlk 6 ay sadece anne sütü ile 

beslenme, bebeğin kalsiyum gereksinimini karşılar (182).  

Kalsiyum tüketiminin yanı sıra kemik sağlığı ve büyüme-gelişme için günlük 

alınan D vitamini de önemlidir. Bebeklerimizin, günlük beslenme ile alınan D vitamini 

2,81±3,09 µg olarak bulunmuştur. Bu değer, önerilen miktarın %28,1’ini 

karşılamaktadır. Çalışmamızda olduğu gibi, bebekler üzerinde yapılan pek çok 

çalışmada (9, 124, 133, 138) günlük beslenme ile alınan D vitamini yetersiz 

bulunmuştur. Ancak, çalışmadaki tüm bebekler doğumdan itibaren 400IU/gün D 

vitamini almaktaydılar. 

Çalışmamızda ailedeki çocuk sayısı ile kalsiyumdan tüketimi arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,02). Çocuk sayısı arttıkça kalsiyumdan daha yetersiz beslenildiği 

görüldü (Tablo 4.9). Bu sonuç çocuk sayısı arttıkça annenin her bir çocuğa gösterdiği 

ilginin azalması ve artan çocuk sayısı ile beslenmeye olan zaman ve paranın 

kısıtlanması şeklinde yorumlanabilir. Kalsiyum alımı düşük olanlar arasında anne sütü 

alımı daha uzun idi ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıydı. Toplam anne sütünü daha 

uzun süre alanlarda, daha az süre alanlara göre, kalsiyum alım değeri 1,47 kat daha 

düşük bulundu. Kalsiyum alımı yeterli olan grupta beyaz peynir, yoğurt, inek sütü ve 

bebe biskivisi tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. Đnek sütü, bisküvi ve 

yoğurt tüketenler tüketmeyenlere göre, sırasıyla 2,67, 3,73, 3,37 kat daha iyi kalsiyumu 

yeterli almaktaydılar (Tablo 4.10). Günlük beslenme ile alınan kalsiyumun en iyi 

kaynakları sırasıyla bebe bisküvisi (%28) ve inek sütü (%22) bulundu. Bebeklik 

döneminde iyi bir tamamlayıcı besin olan yoğurt daha düşük bir orana sahipti (%16) 

(Şekil 4.3). Kalsiyum tercihlerine bakılarak, bu durum tamamlayıcı besin olarak yoğurt 

kullanımının önemini vurgulamaktadır. Çünkü yoğurt, içerdiği protein ve yağ 

değerlerine ek olarak yüksek oranda kalsiyum ve karbonhidrat içermektedir. Yoğurdun 

günlük beslenmeye girmesi ile günlük alınan enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan 

gelen yüzdelerin daha dengeli olması, içerdiği yararlı bakteriler ile bağırsak sağlığının 

korunması ve sahip olduğu yüksek kalsiyum ile kemik sağlığının desteklenmesi 

sağlanacaktır. 
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Ülkemizde ve dünyada tamamlayıcı beslenme ile kalsiyum alımı konusunda 

yapılmış çalışma yoktur. Bizim çalışmamız, 9-12 aylık bebeklerin günlük kalsiyum alım 

miktarlarının sorgulandığı ilk çalışma niteliğindedir.  

5.4. Sonuçlar 

Çalışmamız 9-12 aylık 243 bebekle yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

1. Tek başına 6 ay anne sütü alımı %58’dir.  

2. Tamamlayıcı besinlere başlama zamanı ortalaması 5,87±0,68 aydır. 

3. Önerilen demir miktarının altında beslenenen bebek oranı %92,6’dır. 

4. Önerilen çinko miktarının altında beslenen bebek oranı %18,1’dir. 

5. Önerilen kalsiyum miktarının altında beslenen bebek oranı %32,9’dur. 

6. Anne-baba yaşları daha büyük olan bebekler çinko açısından daha yetersiz 

beslenmişlerdir (p=0,04). 

7. Çinko alımı yeterli olan grupta, kırmızı et, inek sütü, yumurta ve beyaz peynir 

tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. Kırmızı et tüketenlerin, 

tüketmeyenlere göre, 1,84 kat daha iyi çinko alım değerine sahip oldukları görüldü. 

Yumurta ve inek sütü tüketenler, tüketmeyenlere göre çinkoyu sırasıyla 2,02, 1,87 

kat daha yeterli almaktaydılar. 

8. Günlük çinko ve kalsiyum alımı düşük bulunan bebeklerin toplam anne sütü alma 

süresi daha uzun bulunmuştur. Toplam anne sütünü daha uzun süre alanlarda, daha 

az süre alanlara göre, çinko alım değeri 1,28 kat, kalsiyum alım değeri 1,47 kat 

daha düşük bulundu.  

9. Çalışmamızda ailedeki çocuk sayısı ile kalsiyumdan tüketimi arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,02). Çocuk sayısı arttıkça kalsiyumdan daha yetersiz beslenildiği 

görüldü.  

10. Kalsiyum alımı yeterli olan grupta beyaz peynir, bebe biskivisi, inek sütü ve yoğurt 

tüketim oranı istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. Đnek sütü, bebe bisküvisi ve 

yoğurt tüketenler tüketmeyenlere göre, sırasıyla 2,67, 3,73, 3,37 kat daha iyi 

kalsiyumu yeterli almaktaydılar. 
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11. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları demirin en önemli kaynağı bebe bisküvisi 

(%26) olarak bulundu. Bebe bisküvisini yumurta (%11) ve formül süt (%10) takip 

etmektedir. Demirin en iyi kaynağı olan kırmızı et alt sıralarda yer aldı (%4). 

12. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları çinkonun en iyi kaynakları kırmızı et 

(%13) ve inek sütü (%13) olarak bulundu. 

13. Bebeklerin günlük beslenme ile aldıkları kalsiyumun en iyi kaynakları sırası ile 

bebe bisküvisi (%28), inek sütü (%22) ve yoğurttur (%16). 

Literatürde, bizim çalışmamızda kullanılan değişkenlerin birlikte 

değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanamadı. Ancak bulgularımız toplumun tümüne 

genelleştirilemez. Çünkü bu çalışma bir izlem polikliniğine kendi isteği ile başvuran 

ailelerin çocukları üzerinde yapılmıştır. Uygulamaya ilişkin önemli bulgular 

içermektedir. Đzlemler sırasında tamamlayıcı beslenme konusunda danışmanlık verildiği 

düşünülen bu çocukların annelerine demir, çinko ve kalsiyumun besinsel kaynakları 

konusunda ayrıntılı bilgi verilmeli, üstünlüğü tartışılmaz olan anne sütü ile beslenmenin 

yanısıra 6. aydan sonra bu besinlerin dengeli olarak verilmesinin önemi 

vurgulanmalıdır. 
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EK-1. BEBEK-AĐLE BĐLGĐ FORMU 

1. Dosya no:.............................. 

2. Doğum tarihi: Gün........Ay...........Yıl.............. 

3. Cinsiyeti:.Kız.........Erkek............ 

4. Doğum kilosu:.......................... 

5. Şu andaki kilosu:..........................,   Boyu:................... 

6. Ailenin kaçıncı çocuğu:............... 

7. Ailede yaşayan çocuk sayısı:.............. 

8. Doğum:        Miadında       Prematüre      

9. Annenin eğitim düzeyi 

      Okur yazar değil    
      Okur yazar ........... yıl 
10. Babanın eğitim düzeyi:   

       Okur yazar değil    
       Okur yazar ................ yıl 
11. Annenin mesleği: 

     Ev kadını,      Teknik, idari personel,      Memur,      Hizmet elemanı,  

       Đş yeri sahibi,  Muhasebe, sekreter, satış elemanı, tezgahtar, pazarlamacı, 

       Đşçi,   Öğrenci,   Đşsiz,   Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık),    Emekli, 

       Diğer..................... 

12. Babanın mesleği: 

     Ev kadını,      Teknik, idari personel,       Memur,          Hizmet elemanı,  

       Đş yeri sahibi,  Muhasebe, sekreter, satış elemanı, tezgahtar, pazarlamacı, 

       Đşçi,   Öğrenci,   Đşsiz,   Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık),    Emekli, 

       Diğer..................... 

13. Annenin yaşı: .......... 

14. Babanın yaşı:  ......... 

15. Çocuğun sağlık durumu: 

       Sağlıklı       Akut hastalığı var          Kronik hastalığı var         Diğer......... 

16. Ailenin sağlık durumu: 

      Anne: 
        Sağlıklı                   Kronik hastalığı var                 Diğer......... 
       Baba:        
        Sağlıklı                   Kronik hastalığı var                 Diğer......... 
17. Tek başına anne sütü alma süresi:........................ ay. 

18. Anne sütü alma süresi: 

       Halen                            ........................ ay 
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EK-2. BESLENMEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

1. Çocuğunuza ilk tamamlayıcı besini hangi ayda verdiniz?  ............................. 
2. Bu tamamlayıcı besinin adı neydi?  ................................... 
3. Çocuğunuza mikser ya da blender kullanmadan hazırladığınız pütürlü diğer bir deyişle katı 

bir besini ilk hangi ayda verdiniz? ................................... 
4. Pütürlü olarak verdiğiniz bu besinin adı neydi?......................................... 
5. Aşağıdakilerden hangisi çocuğunuzun beslenme davranışına uyuyor? 

�  Sadece sıvı besinleri tercih ediyor. 
�  Çatalla ezilmiş besinleri yiyebiliyor. 
�  Yetişkin yemeklerini yiyebiliyor. 
�  Sık sık kusuyor. 
�  Birçok besini reddediyor. 
�  Besinler konusunda seçici davranıyor. 
�  Sadece blender ya da mikserden geçirilmiş besinleri yiyebiliyor. 
�  Anne, bakıcı ya da diğer aile yakınları tarafından yediriliyor. 
�  Kendi kendine beslenebiliyor. 
�  Aile sofrasında yiyor. 
�  Yalnız yiyor. 
�  Televizyon , kitap vb şeylerle oyalanarak yiyor. 
�  Diğer................................................................................... 

6. Đyi beslemek amacıyla çocuğunuza tamamlayıcı olarak verdiğiniz özel bir yiyecek ya da 
      içecek var mı? 

       Evet ........................................................................     Hayır  
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GÜNLÜK BESIN TÜKETIM FORMU 

 

Adı-soyadı:                            Dosya no:                         Tarih: 

Yaşı:                                     

 

Öğünler 

 

 

Besinler 

 

Ölçü ya da miktar 

 
Kahvaltı öncesi 

  

 

 

Kahvaltı 

 

 

  

 

Kuşluk 

  

 

 

Öğle 

 

  

 

Đkindi 

  

 

 

Akşam 

 

  

 

Yatarken 

  

 

Gece 

  

 

Not: 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Office Word, Excel, Power Point Đyi 
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