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ÖZET 

Aktaç, Ş. (2012).9-12 Aylık Bebeklerde Tamamlayıcı Beslenme ve Bunu Etkileyen 
Faktörler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler 
AD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2012. 

Çalışma, 9-12 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme uygulamalarını ve bu 

uygulamalarda etkili olabilecek bebek ve aileye ilişkin faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı’nın, Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde 1 Şubat-30 Eylül 

2011 tarihleri arasında ardısıra başvuran 9 ve 12 aylık toplam 243 bebekle yürütüldü. 

Bebeklerin antropometrik ölçümleri alındı, 24 saatlik besin tüketimleri kaydedildi. 

Bebeklere ve ailelere ilişkin demografik bilgileri içeren yapılandırılmış anket formu yüz 

yüze görüşülerek dolduruldu. Ağırlık, boy ölçümleri ve standart sapma (SS) skorları 

Neyzi ve arkadaşlarının Türk çocukları için geliştirdikleri standartlara göre 

değerlendirildi. Günlük alınan enerji ve besin öğeleri bilgisayar ortamında besin analiz 

programı (Bebis) kullanılarak hesaplandı. Elde edilen değerler Türkiye’ye özgü 

önerilerle karşılaştırıldı. İlk 6 ay sadece anne sütü verilme oranı %58,0, 9 ve 12. aylarda 

anne sütüne devam etme oranı ise sırasıyla %79,0, % 72,6 idi. Altıncı ayda tamamlayıcı 

besinlere başlama oranı %66,3’dü. İlk başlanan tamamlayıcı besinlerin %24,0 sebze 

püresi, %21,0 çorba çeşitleri, %20,0 meyve püresi ve %12,0 muhallebi olduğu 

belirlendi. Demir, iyot ve D vitamini alımı yetersiz, enerji ve diğer besin öğeleri yeterli 

hatta fazla alınmaktaydı. Et en az tüketilen besinler arasında idi. Bebeklerin öğün 

saatlerinin düzensiz olduğu, kahvaltının saat 11:00’e, öğle öğününün 16:00’ya, akşamın 

ise 21:30’a kayabildiği gözlendi. Bulgularımıza göre 9-12 aylık bebeklerin günlük 

beslenmeleri ile demir, iyot, D vitaminini yetersiz aldıkları, besinler arasında özellikle 

et, tavuk ve balığı yetersiz tükettikleri, öğünlerin düzensiz olduğu belirlendi. Sonuç 

olarak tamamlayıcı beslenme konusunda benzer çalışmaların farklı merkezlerde 

yapılmasının ve ailelerin bu konuda etkin yöntemler kullanılarak bilinçlendirilmesinin 

yararlı olacağı düşünüldü.  

Anahtar Kelime: Anne sütü, bebek, besin öğesi, tamamlayıcı beslenme, öğün.  
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ABSTRACT 

Aktaç, Ş. (2012).Complementary Feeding Practices of Infants aged 9- 12 Monthsand 
Related Factors. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Basic 
Pediatric Science. Graduate Thesis. Istanbul. 2012. 

In this study, it was aimed to determine the complementary feeding practices of 9 and 

12 month-old infants and the relating factors. The study was carried out at Well Child 

Clinic of the Istanbul Medical School in Istanbul University, between February 1st to 

September 30th 2011 and included consecutively chosen 243 infants aged 9 and 12 

months. Anthropometric measurements and 24-hour food consumption recalls were 

carried out and a structured questionnaire was filled by using face-to-face interview 

method. Turkish reference curves were used to evaluate weight, height and standard 

deviation scores of infants. 24-hour dietary recalls were analyzed by Bebis software 

program and compared to Turkish nutritional recommendations. Rate of full 

breastfeeding was 58.0% at 6th month. Rate to continue breastfeeding was 79.0% at 

9thmonth,72.6% at 12thmonth. The initiation rate of complementary feeding at 6 month 

was determined to be 66.3%. Iron, iodine and vitamin D intake was insufficient, energy 

and other nutrients were consumed enough and even more. The leastconsumed food was 

meat group. Meal hours were irregular, and it was observed that meal times might be at 

11:00 for breakfast, at 16:00 for lunchand at 21:30 for dinner. In conclusion 9 and 12 

month-old infants had low dietaryintake for iron, iodine, and vitamin D. Meat, poultry 

and fish consumption were low.Mothers needed efficient counseling on complementary 

feeding and similar studies should be carried out in different centers.  

Key Words: Breastfeeding, complementary feeding, infant, nutrient, meal. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Yaşamın ilk yılı büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu önemli bir dönemdir. Bu 

dönemdeki yetersiz beslenme, çocukluk döneminde geri dönüşsüzboy kısalığına, 

duygusal ve bilişsel bozukluklara neden olurken (1),hızlı ağırlık kazanımı ya da 

yüksek protein alımı da ileri dönemde obezite riskini arttırmaktadır(2,3).  Bebekler 

için sağlıklı beslenme, ilk 6 ay sadece anne sütü ile 2 yaşına kadar anne sütünün 

tamamlayıcı besinlerle desteklenmesiyle mümkündür (4). Tamamlayıcı besin, bebeğin 

besinsel gereksinimini karşılamak için anne sütünün tek başına yeterli olmadığı 6-24 

aylık dönemde anne sütünü tamamlamak amacıyla beslenmeye ilave edilen yiyecek ve 

içeceklerdir (5).Zamanında başlanan,  çeşit ve miktarca yeterli olan tamamlayıcı 

besinler, bebeklik dönemi mortalite ve morbiditesini azaltır, optimal büyüme ve 

gelişmeyi sağlar, ileri dönemde oluşabilecekkronik hastalıklardan 

korur(6,7).Epidemiyolojik çalışmalarda, gelişmemiş ülkelerde (8,9,10), tamamlayıcı 

besinlerin yetersiz ve düşük kaliteli olması nedeniyle bebeklerde özellikle 

malnütrisyon ve anemi gibi sorunların yaygın olduğu, buna karşın gelişmiş ülkelerde 

(11,12) ise bebeklerin yeterli hatta fazlabeslendiği gösterilmiştir. Tamamlayıcı 

besinlerin çeşit, miktar, kıvam ve başlanma zamanı konusunda uygulamada pek çok 

sorunların yaşandığı ve çoğunlukla önerilere uyulmadığı bildirilmektedir 

(12,13,14,15,16). Örneğin tamamlayıcı besinler 4. ayda (14) hatta 3. ayda (15) 

verilmekte, kıvamı ve verilen miktarı yeterli olmamakta (13,16), 12 aydan önce inek 

sütüne başlanmakta ve bebeklerin besinlerine tuz eklenmektedir (12).  

Ülkemizde bebeklik özellikle de tamamlayıcı beslenme dönemine ilişkin 

çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada 9-12 aylık yaş grubunun seçilme nedenleri; bu yaş 

grubunun büyüme geriliği açısından risk altında olması, bu dönemde besin 

çeşitliliğinde artış ve kalıcı beslenme değişikliklerinin oluşması ve demir gibi temel 

besin öğelerine olan ihtiyacın karşılanmasının daha zor olmasıdır. Bu nedenle bu 

çalışma, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal 

Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde, doğumdan beri izlenen 9 ve 

12 aylık bebeklerde tamamlayıcı besin uygulamalarını belirlemek ve bu 

uygulamalarda etkili olabilecek bebekve aileye ilişkin faktörleri araştırmak amacıyla 

yapılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Anne Sütü 
Her canlı sütünün bebeğineözgü olması, anne sütünü bebeği için benzersiz bir 

besin maddesi yapmaktadır. Anne sütünün en önemli özelliği canlı bir sıvı olmasından 

dolayı içeriğinin yaş ve fizyolojik duruma bağlı olarak değişim 

göstermesidir(17,18).Anne sütü, bebek ve anne sağlığı için kısa ve uzun vadede pek 

çok fayda sağlayan doğal bir besindir (19). Bebeğin D ve K vitamini dışında enerji ve 

besin öğesi gereksinimini uygun miktar ve kalitede sağlayarak bebeğinoptimal 

beslenmesini sağlar. Kolay sindirilebilir ve biyoyararlılığı yüksektir. Anne sütü immün 

sistemi güçlendiren, bebeği enfeksiyonlara karşı koruyan  spesifik ve spesifik olmayan 

immunolojik öğeler içerir (20). Anne sütü bebeği ishalden, orta kulak ve üriner sistem 

enfeksiyonlarından, göğüs hastalıklarından, astım ve hışıltılı hastalıklarından, diyabet 

ve allerjiden korur (21,22), davranış sorunlarına daha az rastlanmasını ve beyin 

gelişiminin desteklenmesini sağlar (17).Anne sütü bebeklerde mortalite ve 

morbiditeyi(23), ani bebek ölüm sendrom sıklığını azaltır(19,22).  Anne ve bebek 

bağlanmasını sağlar(23,24).Emziren annenin doğum öncesi ağırlığına daha erken 

ulaşmasını kolaylaştırır (18,25).  Doğum  sonrası dönemde emziren annelerde rahim 

daha çabuk toparlanır ve kanama daha az olur. Ayrıca annelerde depresyon daha az 

gelişir.Hipertansiyon ve idrar yolu iltihabı emziren kadınlarda daha az görülür. 

Menopoz sonrası dönemde osteoporoza, yumurtalık ve meme kanserine daha nadir 

rastlanır (26).Sadece anne ve bebek için değil aynı zamanda anne sütünün, 

sosyoekonomik boyutu düşünüldüğünde, toplumsal açıdan da birçok yararı vardır(27). 

Anne sütü ile beslenme ekonomiktir (24).Sağlık harcamalarını, çocuk hastalıklarının  

tedavisindeki iş gücü, iş günü, para kaybını ve izin alma ihtiyacınıazaltır (18,27). Anne 

sütü ile beslenme aynı zamanda çok çevreci bir beslenme şeklidir; hazırlanması için 

özel bir hazırlık gerektirmez ve atık bırakmaz (17). 

Anne sütünün bebeğe sağladığı yararlar sadece aktif beslenme süreci ile sınırlı 

kalmayıp, ileri yaşamsağlığı üzerine; kansere, kardiyovasküler hastalıklara, metabolik 

sendroma,obeziteye, alerjik hastalıklara karşı koruyuculuğu ile çocukların gelişimine 

katkısı, immunomodulatör etkisi ve nutrigenomik özellikleri ile beslenmedeki yeri 

benzersizdir(19). 
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Yaşamın ilk 6 ayı bebeklere verilebilecek en ideal besin anne sütüdür(23). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) 

her bebeğin ilk 6 ay boyuncasadece anne sütü almasını, altıncı ayda uygun şekilde 

tamamlayıcı beslenmeye geçilmesini ve anne sütüne iki yaşına kadar devam 

edilmesini önermektedir(19,28). Anne sütü 6 ayın ötesinde de bebeğin besinsel 

ihtiyaçlarını karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam eder, ayrıca anne 

sütübebeğin sağ kalımının güvencesidir(29,30).   

2.2. Tamamlayıcı Beslenme 
Anne sütünün tek başına süt çocuğunun enerji ve besin öğesi gereksinmelerini 

tam olarak karşılayamadığı dönemde başlanan, diğer yiyecek ve içeceklerin anne sütü 

ile birlikte verildiği döneme “Tamamlayıcı Beslenme” adı verilmektedir(28). 

Tamamlayıcı beslenme tanımının kullanılması, verilen besinlerin anne 

sütünün yerini almak yerine, anne sütünün tamamlayıcısı ya da destekleyicisi 

olmasından kaynaklanmaktadır. Tamamlayıcı beslenme, emzirmenin sürdürülmesini 

destekler (25). 

Büyümenin hızlı devam etmesi ve bebeklerin daha hareketli olmaları nedeniyle 

6. aydan itibaren anne sütü bebeğin besinsel gereksinmelerini yeterince 

karşılayamamaktadır. Bu nedenle 6. ayına gelen her bebeğe hangi yöntemle 

beslendiğine bakılmaksızın tamamlayıcı beslenme önerilir(28). Tamamlayıcı beslenme 

için en uygun dönem6-24 aylar arasıdır. Bu dönemde bebek değişik tat, lezzet ve 

yapıda besinlerle tanışır (31,32,33), aynı zamanda tamamlayıcı besinler yeme işlevi 

için gerekli olan, nöromüsküler işbirliğinin gelişimineyardımcı olur (31). 

Uygun tamamlayıcı beslenme; 

o Zamanında = Tamamen veya kısmen anne sütü ile beslenmeye devam 

edilirken, enerji ve besin öğesi gereksiniminin arttığı dönemde 

başlanmalıdır. 

o Yeterli = Büyüyen çocuğun gereksinimi olan enerji, protein ve diğer besin 

öğelerini karşılayacak oranda olmalıdır. 

o Çeşitli = Her besin grubundan bebeğin yaşına uygun, değişik tat ve 

dokudakibesinleri içermelidir. 

o Güvenilir = Hijyenik olarak hazırlanıp uygun koşullarda saklanmalı, temiz 

kaplarda ve temizlik kurallarına uygun olarak servis edilmelidir. 
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o Uygun = Çocuğun açlık ve tokluk durumu, iştahı, beslenme şekli (kendi 

kendine, kaşıkla ezme veya püre olarak) ve öğün aralıkları (günlük 

beslenme sayısı) düşünülerek planlanmalıdır (23,34). 

Zamanında, uygun miktarda ve dengeli olarak başlanan tamamlayıcı besinler, 

bebeklik malnütrisyonuyla mücadeleyi doğrudan etkileyenen önemli yöntemlerden 

biridir (35). Uygun olmayan beslenme uygulamaları malnütrisyonun önemli 

nedenlerinden biridir (34). Tamamlayıcı besinlerin uygunluğu malnütrisyon kadar 

vücut ağırlığındaki artışı da önler (36). 

2.2.1. İyi Bir Tamamlayıcı Besinin Özellikleri 
o Enerji, protein, vitamin ve minerallerce zengin olmalı (özellikle demir, çinko, 

kalsiyum, A vitamini, C vitamini, folat) (33,36) 

o Temiz, güvenli, patojen, zararlı kimyasal veya toksin içermemeli, kemikli veya 

ısırması zor olup bebeğin boğulmasına sebep olmamalı 

o Çok sıcak ve soğuk olmamalı (36) Tamamlayıcı besinler vücut sıcaklığı kadar 

ısıtılmalı (37) 

o Tuz içermemeli (5,36,37). Bebekler spesifik bir besini tuz eklenmiş tadıyla 

bebeklik ve erken çocukluk döneminde öğrenmesi, bu şekilde yemeğe 

alışmasına vetercihinin devam etmesine neden olur (36).  

o Şeker içermemeli (5,37) 

o Baharatlı olmamalı 

o Bebek tarafından kolayca yenebilmeli 

o Bebek tarafından sevilmeli 

o Bölgesel olarak ulaşılabilir, bulunabilir, satın alınabilir olmalı 

o Kolay hazırlanmalı (36) 

2.2.2. Tamamlayıcı Besin Çeşitleri 
İki tür tamamlayıcı besin vardır: 

1. Özel olarak bebek için hazırlanan besin 

2. Ailenin yediği besinlerin modifiye edilmesi ile bebeğin kolaylıkla yiyebileceği 

şekle sokulan ve besin öğesi yönünden zengin besin (28) 
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2.2.3. Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı 
Dünya Sağlık Örgütü ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO)  tamamlayıcı 

besinlere anne sütü ile beslenmeye devam edilirken 6. ayda (180 gün) başlanmasını 

önermektedir (5). 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA); zamanında doğmuş bebeklerde, 

tamamlayıcı besinlere 4-6 ay arasında başlanmasının güvenli olduğu, sağlık açısından 

uzun dönemde enfeksiyon, ağırlık kazanmada gerileme oluşturmadığı, obezite ve 

allerji açısından herhangi bir riske neden olmadığını bildirmektedir (38). 

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 

(ESPGHAN) ilk 6 ay sadece ve ağırlıklı olarak anne sütü verilmesinin istenen bir 

hedef olduğunu belirterek, bebeklere tamamlayıcı besinlerin17. haftadan önce ve 26. 

haftadan geç başlanmamasını önermektedir (39,40). 

American Pediatri Akademisi (AAP) tamamlayıcı besinlerin 4-6 ayda 

başlanmasının uygun olduğu bildirilmektedir (40,41). 

2.2.4. Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Zamanına Etki Eden Etmenler 
 

Bebeklerin beslenmesinde üç önemli geçiş dönemi vardır; transplasental 

beslenmeden sütle beslenmeye, süt dışındaki besinlerle karşılaşma ve erişkin tipi 

beslenmeye geçiştir (42). Tamamlayıcı besinlere başlama zamanını bebeğin 

gastrointestinal sistemi, metabolik işlevlerin gelişim derecesi, nörolojik ve psikososyal 

gelişimi belirler (31). 

 Nöromüsküler Sistem 

Dördüncü aydan önce süt çocukları, besini lokma haline getirme, yutağa 

gönderme ve yutma için gereken nöromüsküler uyuma sahip değildir (33). Katı 

besinleri alabilme ve yutma için gereken vücut duruşunun sürmesini sağlayan oturma 

yeteneği henüz kazanılmamıştır. Yaklaşık beşinci ayda bebekler ellerine aldıkları 

cisimleri ağızlarına götürebilir.Çenenin yukarı ve aşağı hareketi ile ağız içindeki 

besinleri ezebilir, dişlerin görünmeye başlamasıyla çiğneme yetenekleri gelişir. 

Sekizinci ayda çoğu bebeğin dişlerinin çıkması, desteksiz oturabilme ve katı lokmaları 

yutabilecek dil esnekliğine sahip olması; katı ve parmak besinlerin tüketimini 

kolaylaştırır. El becerilerinin de gelişmesi ile bebek bir yaş civarında aile sofrasında 

yer alabilir. Yeme işlevi ile ilgili becerilerin zamanında ortaya çıkmadığı durumlarda, 
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beslenme ile ilgili davranış sorunları oluşabilmekte ve beslenme bozuklukları sonraki 

yıllarda da sürebilmektedir(31). 

 SindirimSistemi 

Katı besinlere maruz kalma ve yüksek yağ içerikli beslenmeden yüksek 

karbonhidrat içerikli beslenmeye geçiş insülin ve adrenal hormonlar gibi hormonal 

cevaplarla ilişkilidir.Sindirim fonksiyonları alınan besinlere karşı adaptasyona ve bazı 

enzimatik fonksiyon ve/veya aktivasyonun olgunlaşma hızına bağlıdır(5). 

Süt çocuklarında mide, bağırsak ve pankreas enzimleri erişkin düzeye 

ulaşmamıştır. Dördüncü aydan itibaren mide asidinin yeterli düzeye ulaşması ile 

protein sindirimi kolaylaşır. Geçiş besinlerinin başlandığı altıncı ayda sindirim sistemi; 

yağ, protein ve nişastanın etkin sindirimi ve emilimi için yeterli derecede 

olgunlaşmıştır (31).  

Pepsinin ilk 3 ay boyunca düşük düzeylerde kalması protein sindirimini 

sınırlandıran bir etmen değildir. Duodenal sıvılardaki tripsin aktivitesi, enterokinaz 

aktivitesinde olduğu gibi büyük bebeklere oranla daha düşüktür. Buna rağmen 

enzimatik aktivite bebeklerin normal olarak tükettikleri süt proteinini sindirmek için 

yeterlidir.  

Yağ absorpsiyonu da yenidoğanlarda değişkenlik göstermektedir. Anne 

sütünün ve bebek formülalarının yağ birleşimleri iyi absorbe edilmektedir. Bebeğin 

lingual ve gastrik lipazı midede kısa ve orta zincirli yağ asitlerini hidrolize eder. 

Gastrik lipaz uzun zincirli yağ asitlerini hidrolize eder. Uzun zincirli yağ asitlerinin 

büyük bölümü hidrolize edilmeden ince bağırsağa ulaşır, burada anne sütünde bulunan 

safra tuzları tarafından stimüle edilen pankreatik lipaz tarafından parçalanır ve ince 

bağırsakta trigliseritlere hidrolize edilir. Safra tuzları monogliserit, yağ asitleri ve 

lesitini emülsifiye ederek bağırsaklarda yağların sindirimine yardımcı olur.  

Disakkaritlerin sindiriminden sorumlu olan enzimlerin (maltaz, isomaltaz, 

sukraz) aktiviteleri hamileliğin 28. haftasından 32. haftasına kadar yetişkin 

seviyelerine ulaşır. Laktaz seviyesi doğuma yakın artar ve doğumla beraber yetişkin 

seviyeye ulaşır, oysaki nişastanın sindiriminde rol oynayan pankratik amilaz 

doğumdan sonraki ilk 6 ay boyunca düşük seviyelerde kalmaya devam eder. Eğer 

bebek bu dönemden önce nişasta tüketirse, tükürükteki amilaz aktivitesi artar ve 

kolondaki sindirimin yerini alır. 
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 Ürogenital Sistem 

Yenidoğan fonksiyonel fakat tam olgunlaşmamış böbreğe sahiptir ve yaşamın 

ilk haftalarından itibaren böbreğin büyüklüğü ve konsantrasyon kapasitesi artar. 

Yenidoğan döneminde ürik asit üretimi ve böbreklerin konsantre etme yeteneği 

kısıtlıdır(20).  Yenidoğanın sınırlı böbrek işlevi yüksek solüt yükü ile baş edebilecek 

düzeyde olmadığı gibi, yoğunlaştırma yeteneği de sınırlıdır. Dördüncü ay civarında süt 

çocuğunun böbrek işlevleri oldukça olgun hale gelmiş olup, yüksek solüt yükü ile baş 

etme ve yoğunlaştırma yeteneği gelişmiştir(31). Altıncı haftada bebeklerin çoğu idrarı 

yetişkin düzeyinde konsantre edebilir(20). 

 Savunma Sistemi 

Yenidoğanda bağırsak mukozası, enteropatik mikroorganizmalara karşı 

savunmasız, bazı antijenik besin proteinlerine karşı duyarlıdır. Anne sütünde bulunan 

çok sayıda etken, bağırsak mukozasının olgunlaşmasını hızlandırır ve sindirim 

sistemini geçiş besinlerinin sindirimine hazırlar. Bağırsak mukozasını 

mikroorganizma, toksin ve antijenlere karşı koruyan immünolojik olmayan başlıca 

savunma mekanizmaları; mide asiditesi, mukus, bağırsak salgıları ve 

peristaltizmdir(31). 

Bebeğin ağız içindeki sinir ve kasları yeterli miktarda geliştiği, besinleri 

rahatlıkla çiğneme ve parçalaması 6. ayda oluştuğundan, tamamlayıcı beslenmeye 6. 

aydabaşlanmalıdır. Ancak bu ayda bebeklerin sindirim sistemleri çeşitli besinleri 

sindirebilmek için yeterli olgunluğa erişir (28). 

Tamamlayıcı Besinlere 6. Ayda Başlanmasının Nedenleri 

o Bebeğin artan enerji gereksiniminin, yalnızca anne sütüyle karşılanamaması 

o Doğumda sağlanan demir ve çinko depolarının tükenmesi 

o Farklı tat ve kıvamların bebekte ısırma ve çiğneme becerisini arttırması 

o Çiğneme becerisinin ağız ve dil koordinasyonunu arttırması 

o Daha geç başlamanın besinlerin reddedilmesine neden olması 

Tamamlayıcı Besinlere 6. Aydan Önce Başlanmamasının Nedenleri 

o Erken verilen tamamlayıcı besinlerin anne sütünün yerini alması, tamamlayıcı 

besin alan bebeğin daha az emmesi, annenin daha az süt üretmesi, anne sütü 

verme süresinin azalması (23), bunun sonucu bebeğin besinsel ihtiyaçlarının 

karşılanmasının zorlaşması (36) ve anne sütünden yeterince yararlanılamaması  

o Tamamlayıcı besinler önemli bir bulaşma kaynağı olduğu için bu besinlere 
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erken başlanması, anne sütündeki koruyucu etmenlerin daha az alınması buna 

bağlıbebeklerde hastalık görülme oran ve bu hastalıklara bağlı ölüm riskinin 

artması (23) 

o Kolay yenebilen çorba, muhallebi gibi sıvı kıvamlı besinlerin mide kapasitesini 

doldurmasından dolayı besin öğesi ihtiyacının karşılanamaması (36) 

o Büyüme açısından bir üstünlüğünün olmaması 

o İlk aylarda dilin dışarı itme refleksinin güçlü olması 

o Çiğneme becerisinin 6. aydan önce gelişmemesi 

o Baş kontrolünün tam oluşmaması 

o Bebeklerin isteksiz olması 

o Böbrek fonksiyonlarının yeterince gelişmemesi 

o Sindirim sistemindeki enzimlerin yeterince gelişmemesi (28) 

o Tamamlayıcı besinlere erken başlanması sonucu atopik hastalıklar, astım, tip 1 

diyabet, alerjik hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarının özellikle bağırsak villus 

işlevlerinin bozulma riskinin artması (23,41) 

o Katı besinlerin aspire edilme riskinin yüksek olması ve boğulmalara neden 

olabilmesi 

o Zatürre ve ishal başta olmak üzere bazı hastalıkların görülme riskinin yüksek 

olması (28) 

2.2.5. Tamamlayıcı Besinlerin Verilme Şekli ve Kıvamı 
Tamamlayıcı besinler kaşık, tabak, bardak veya elle verilmelidir. Biberon 

temizliğinin zor olması ve ishal riskini arttırması nedeniyle kullanılması 

önerilmemektedir (43).  

Altıncı ayda sadece anne sütü sık sık verilmeye devam edilirken az miktarlarda 

başlanıp bebek büyüdükçe, miktarı arttırılarak tamamlayıcı besinler verilir. Bebeğin 

ihtiyaç ve alımları doğrultusunda, bebek büyüdükçe kademeli olarak besin kıvamı ve 

çeşitliliği arttırılır. Bebekler 6.ayın başında ezilmiş, püre haline getirilmiş yarı katı 

besinleri yiyebilir (5). Bebeğe verilen besinlerinçok sulu olması, midenin kalorisi 

düşük, hacmi yüksek sıvı ile dolmasına neden olur. Kıvamı kaşıktan parça parça 

düşecek püre kıvamında olması uygundur. Bebekler8. ayda en geç 10. ayda 

partiküllüve parmak yiyecekleregeçmelidir (43). 12. ayda bebeklerin çoğu ailenin 

diğer fertlerinin yediği yiyecekleri yiyebilir. Fındık, üzüm, çiğ havuç, sosis, kuru 



10 

 

üzüm, patlamış mısır, yuvarlak şeker gibi şekil ve kıvamı sebebiyle boğulmalara sebep 

olabilecek besinlerin verilmesinden 4 yaşına kadar kaçınılmalıdır (5,22,40). Yarı katı 

ve püre besinler çenenin yukarı aşağı hareketi ile ağız içindeki besinleri ezme ve 

dişlerin çıkmasına kadar ilk ihtiyaç duyulan besinlerdir. Verilen besinlerin uygun 

kıvamda olmaması bebeğin yeterli miktarda tüketememesine veya yemek süresinin 

çok uzamasına sebep olur. Pütürlübesinlerin 10. ay ve sonrasına kadar verilmemesi, 

bebekte ileri dönemde beslenme sorunlarının oluşma riskini arttırabilir (5). 

2.2.6. Öğün Sıklığı ve Tamamlayıcı Besinlerin Enerji Yoğunluğu 
Uygun beslenme sayısı, tamamlayıcı besinin enerji yoğunluğuna ve her 

beslenmede tüketilen miktara bağlıdır (23). Anne sütü alan bebekler için uygun öğün 

sayıları 6-8 ayda 2-3 kez, 9-11 ayda 3-4 kez ve 12-24 ayda 3-4 kez beslenmeye ilave 

besleyici 1-2 ara öğündür (5). Anne sütü alan bebekler 6-8 ayda minimum 2 öğün, 9-

23 ayda 3 öğün, anne sütü almayan bebekler 6-23 ayda mimimum 4 kez tamamlayıcı 

besinlerle beslenmelidir (44). Besinin enerji içeriği düşük, öğünde tüketilen miktar az 

veya bebek anne sütü almıyorsa bebeğin daha sık öğünlere ihtiyacı vardır (23). 

Başlangıçta tamamlayıcı besinler verildikten sonra bebeğin emzirilmesi faydalıdır. 

Çünkü tamamlayıcı besinin miktarı azdır, bebeği doyurmaz, ayrıca anne sütü verilen 

besinin sindirilmesine de yardımcı olur (45). 

Bebeklerin mide kapasitesi 30g/kg ‘dır, bu iki açıdan önemlidir; birincisi 

bebeklere gün içinde tekrarlayan öğünler verilmesi, ikincisi ise bir öğünde yeterli 

besin verilebilmesi için gerekli besinin kıvamı ve çeşitliliğidir. Buna göre tamamlayıcı 

besinlerin minimum enerji yoğunluğu 0,8 kkal/g olması önerilir (5,43).  

 Bebeği günde 5 kez beslemek bakan kişinin fazla zaman ve çaba sarf etmesine 

neden olur, bu nedenle hazırlanmış besinlerin bir sonraki öğüne kadar bekletilme ve 

mikroorganizmalarla kontaminasyon riskini arttırabilir (5). 

2.2.7. Tamamlayıcı Besinler 
Yaşamın ilk 2 yılı büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu bir dönemdir, bu nedenle 

vücut ağırlığı başına düşen besin öğesi ihtiyacı çok yüksektir. Anne sütü 6-24 aylık 

dönemde bebeğin besin öğesi gereksiniminin önemli bölümünü karşılar. Birçok 

gelişmekte olan ülkede tamamlayıcı besinler yeterli miktarda demir, çinko ve B6 

vitaminini sağlayamaz. Bitkisel kaynaklara dayalı tamamlayıcı besinler bazı mikro 

besin öğelerini karşılamak için yetersizdir.Bebeğin besinsel ihtiyaçları ancak besin 
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çeşitliliği arttırılarakkarşılanabilir. Et, kümes hayvanları, balık veya yumurta her gün 

veya mümkün olduğunca sık, vitamin A açısından zengin sebze ve meyveler her gün 

verilmelidir.6. aydan sonra etin erken bebek beslenmesine eklenmesi ve düzenli 

kullanılması yeterli çinko alımını sağlayan tek etkili beslenmeye dayalı stratejidir. 

Aynı zamanda et, demir, B6 ve B12 vitamin gereksinimlerinin karşılanmasını da 

sağlar (46). 

Süt ürünleri kalsiyum gibi birçok besin öğesinin iyi kaynağıdır. Sanitasyonun 

yetersizliğinde likit süt ürünleri kolay kontamine olur, özellikle biberonla verilen taze, 

ısıl işlem görmemiş inek sütünün 12. aydan önce verilmesi dışkıda kan kaybına ve 

demirin biyoyararlılığının azalmasına neden olur (5,40). Fermente sütlerin (yoğurt ve 

peynir) raf ömürleri daha uzundur. PH’ın düşük olmasından dolayı hem demirin 

emilimi daha fazladır. Fermentasyon sırasında süt proteinleri parçalandığı için 

kalsiyum ve magnezyum açığa çıkar ve emilimleri kolaylaşır. İçlerindeki laktoz kolay 

sindirilir. İnstrinsik B vitamini ve folat yapımına etkileri vardır. Probiyotik özelliklere 

sahiptir (47). 

Yağlar, esansiyel yağ asitlerini içermesi ve yağda eriyen vitaminlerin 

emilimine olanak sağlamasının yanı sıra, besinlerin enerji yoğunluğunu ve duyusal 

kalitesini arttırmasından dolayı önemlidir (45). Bu nedenle tamamlayıcı besinlerin yağ 

içeriğinin yeterli olmasına dikkat edilmelidir (5).  

Liften zengin besinler 12. ayın sonuna doğru verilmelidir. Erken dönemde bol 

lifli beslenme hazımsızlıklara, kalsiyum ve çinkonun bağırsaktan emiliminin 

engellenmesine neden olur (45). 

Besin değeri düşük olan çay, kahve, gazoz gibi içeceklerden kaçınılmalı, 

meyve suyu gibi besinlerbesin değeri yüksek besinlerin yerini aldığı için miktarı 

sınırlanmalıdır (5).  

Az pişmiş yumurta, çiğ yumurtadan yapılmış mayonez gibi yiyecekler, hazır 

pişmiş tavuk, pastörize sütten yapılmamış peynir, midye gibi kabuklu deniz ürünleri, 

acılı ve baharatlı yiyecekler, hazır çorbalar ve muhallebiler, karbonatlı içecekler ve 

katkı maddeleri içeren her türlü yiyecek ve içecek, bebek ve süt çocukluğu 

dönemindeönerilmeyen besinlerdir (45). 
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2.2.8. Tamamlayıcı Besinlerin Enerji ve Besin Öğesi İçeriği 

2.2.8.1. Enerji 
Gelişmekte olan ülkelerde anne sütü ile beslenen bebeklerin, anne sütü ile 

aldıkları enerji; 6-8 ayiçin 413 kkal, 9-11 ayiçin 379 kkal ve 12-23 ayiçin 346 

kkal/gün düzeyindedir. Ancak enerji gereksinmeleri 6-8 aylık bebekler için 615 

kkal/gün, 9-11 aylık bebekler için 686 kkal/gün ve 12-23 aylık bebekler için 894 

kkal/gün’dür(48). Gelişmekte olan ülkelerde bu yaş grubu bebekler için tamamlayıcı 

besinlerden alınması gereken enerji miktarları sırasıyla 200 kkal/gün, 300 kkal/gün ve 

550 kkal/gün’dür. Gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı besinlerden alınması gereken enerji 

miktarları sırasıyla 6-8 ayda 130 kkal/gün, 9-11 ayda 310 kkal/gün, 12-23 ayda 580 

kkal/gün’dür. Aradaki fark ortalama anne sütü miktarından 

kaynaklanmaktadır(46,48).Eksik olan enerji gereksinmesini tamamlayıcı besinlerden 

sağlayabilmek için, besinlerin yeterli enerji içeriğine sahip olmasıgerekmektedir (5). 

2.2.8.2. Karbonhidrat 
Bebekler için hazırlanan tamamlayıcı besinlerin büyük çoğunluğunu tahıllar 

oluşturur, bu besinlerdeki nişasta temel karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Bitkisel 

besinler nişastanın yanında posa (nişasta olmayan polisakkaritler) ve lignin de içerir. 

Bu besinler ince bağırsakta tamamen sindirilmeden kolona ulaşır ve kolondaki 

mikroflora (anaerobik bakteriler) tarafından fermentasyona uğrar. Kolondaki bakteri 

florası ve fermentasyon sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleribebeklik dönemi 

süresince değişir.  

2.2.8.3. Protein 
Tamamlayıcı beslenme döneminde protein gereksinmesini karşılamak zordur. 

Protein gereksinmesi erken bebeklik döneminde, 6-12 aylar arası döneme göre daha 

yüksektir. Güvenilir alım düzeyi 6-9 aylık bebekler için 1,09 g/kg, 9-12 aylık bebekler 

için 1,02 g/kg ve yetişkinler için 0,8 g/kg’dır (23).  

2.2.8.4. Yağ ve Yağ Asidi 
Yağlar küçük çocuklarda temel enerji kaynağıdır. Anne sütündeki yağ oranı 

enerjinin %40-55’i iken, tamamlayıcı besinler karbonhidratlardan zengin oldukları için 

yağ miktarları düşüktür. Tamamlayıcı besinlere başlanması ile enerjinin yağdan gelen 

oranı önemli düzeyde azalır. Bebeklerde düşük yağlı diyetlerin uygulanması ile yağda 
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eriyen vitaminlerde, çoklu doymamış yağ asitlerinde ve enerji metabolizmasını 

düzenleyen diğer antioksidan vitaminlerde yetersizlik görülebilir. Toplam yağ alımı 

yağda eriyen antioksidan vitaminlerden E vitamini alımı ile de ilişkilidir. E vitamini 

dolaşımdaki kolesterol ve düşük dansiteli lipoproteinlerin oksidasyonunu önlemekte, 

uzun dönemde kardiyovasküler hastalık riskini düşürmektedir. Epidemiyolojik 

çalışmalarda 1920’li yıllarda doğan ve yaşamın ilk yılı süresince düşük yağ ve enerji 

alımından dolayı büyüme ve gelişme geriliği gözlenen bireylerin daha sonraki 

yaşamlarında, kardiyovasküler mortalite riskinin arttığı gösterilmiştir. Ancak yağ 

alımının arttırılması daha sonraki yıllarda obezite gelişimine katkıda bulunmaktadır 

(23). 

Tamamlayıcı besinlerde yağdan gelen enerji yüzdesinin %30-45 seviyelerinde 

olması; anne sütü alım düzeyine, anne sütünün yağ içeriğine göre değişir. Gelişmekte 

olan ülkelerde ortalama anne sütü alımında, normal yağ konsantrasyonu 38g/L’dir. 

Tamamlayıcı besinlerle yağdan gelen enerji miktarı 6-8 ayda %0-34, 9-11 ayda %5-

38, 12-23 ayda %17-42’dir (5). Bebekler için yağın miktarı kadar kalitesi de çok 

önemlidir, bu nedenle balık, yumurta, karaciğer, fındık, fıstık ve bitkisel yağlar gibi 

esansiyel yağ asitlerini içeren iyi kaynaklara ihtiyaç vardır (46). 

2.2.8.5. Vitamin ve Mineral 
Tamamlayıcı besinlerde bulunan vitamin ve minerallerin yeterli olup olmadığı 

tüketilen miktara ve biyoyararlılığa bağlıdır. Gelişmekte olan birçok ülkede tahıllar, 

nişasta içeren kök ve yumru sebzeler tamamlayıcı besin olarak kullanılmaktadır. Bu 

besinler genellikle çorba olarak kullanılmakta ve kullanılan miktarların az olması 

nedeniyle enerji, vitamin ve mineral içerikleri yetersiz olmaktadır. Bu besinlerin ayrıca 

fitik asit, polifenol ve/veya diyet posası içeriklerinin yüksek olması vitamin ve mineral 

emilimini engeller. Bu nedenle FAO (Besin ve Tarım Örgütü) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) önerileri doğrultusunda tamamlayıcı besinler demir ve çinko içeriklerine göre 

yüksek, orta ve düşük biyoyararlılıkta olmak üzere 3 grupta incelenmektedir. Ayrıca 

demirin biyoyararlılığı öğünün C vitamini içeriğine ve bazı bireylerde aynı anda 

tüketilen çay ve kahve oranına bağlı olarak değişir. Çinko için günlük kalsiyum alımı 

(1 g/gün) ve günlük fitat/çinko oranı (5/15) önemlidir. Rafine olmamış tahıllardan ve 

kurubaklagillerden oluşan tamamlayıcı besinlerin birçoğunda bu oran 15/36 arasında 

değişmekte ve pirince dayalı tamamlayıcı besinlerde ise bu oranın daha düşük olduğu 
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(yaklaşık olarak 15) bilinmektedir (23). Hayvansal proteinden zengin tamamlayıcı 

besinlerle demir, çinko, bakır, selenyum ve iyot gibi bazı elementlerin 

biyoyararlılıkları ve/veya miktarları artmakta, fitat/çinko oranları ise azalmaktadır 

(46). 

Düşük yağ içerikli tamamlayıcı beslenmedeyağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, 

K) ve karotenoidlerin biyoyararlılığı düşer. Posa, özellikle de pektinler, gastrik 

boşalmayı geciktirip, misel oluşumunu engelleyerek β-karoten emilimini azaltır. 

Bitkisel kaynaklı besinlerin demir, çinko, kalsiyum gibi mineral içerikleri 

özellikle 6-24 aylık dönemdeki süt çocuğunun gereksinimlerini karşılayamaz. Ayrıca 

6-12 aylık bebeklerin tüketebileceği hayvansal besin miktarıgenellikle demir, 

kalsiyum, bazen de çinko gereksinimini karşılayabilecek düzeyde değildir. Gelişmiş 

ülkelerde özellikle demir ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmediği durumlarda 

anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama demir alımları yetersiz olabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı besinlerdeki çinko miktarı da yetersizdir. Gelişmekte 

olan ülkelerde süt çocuklarına ek olarak vitamin ve mineral verilmesi veya 

tamamlayıcı besinlerin içeriğine eklenmesi önerilmektedir. 

2.2.9. Tamamlayıcı Besinlere Geçiş 
Tamamlayıcı besinlerin belirli bir düzen içerisinde başlanmasını destekleyen 

kanıtlar bulunmamaktadır (22). 

Elma ve/veya şeftali püresi, pirinç unu ile hazırlanmış muhallebi, yoğurt, sebze 

püresi ilk başlanacak tamamlayıcı besinlerdir. Allerji yapma riski olan turunçgiller, 

yumurta, ekmek, balık ve et ilk verilecek besinler arasında yer almamaktadır.  

Sebze püresi başlangıçta havuç, patates, pirinç ve yağ eklenerek hazırlanır. 

Zaman içinde maydanoz, kabak, ıspanak, kereviz, karnabahar gibi sebzeler eklenebilir. 

Pırasa ve taze fasulye gibi sebzeler, püre haline getirilmesi zor olduğu için erken 

dönemde sebze püresinde kullanılmayabilir. Bekletilme süresine bağlı olarak 

sebzelerde vitamin kaybı olmaktadır. Bu nedenle sebze püresinin günlük hazırlanması 

ve tüketilmesi önemlidir. 

Altı-12 ay arasında bebeklerin demir gereksinimi artar. Demirden zengin ve 

biyoyararlılığı yüksek besinler sırasıyla karaciğer, kırmızı et, tavuk etinin beyaz 

olmayan kısımları ile demirden zenginleştirilmiş tahıllı bebek mamalarıdır. Karaciğer, 

demir gereksinimi göz önünde tutularak bu dönemde, haftada 1-2 köfte kadar 
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verilebilir. Yumurta sarısı, kuru baklagiller demirden zengin ancak emilimi düşük olan 

besinlerdir. Demir emilimi düşük olan bu besinlerin demirinden tam yararlanabilmek 

için, C vitamininden zengin domates, turunçgiller, sivri biber gibi besinlerle 

tüketilmesine özen gösterilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler de demirin iyi kaynakları 

arasındadır. 

Bakla nadir olmakla birlikte favizme yol açacağından, patlıcan da vitamin ve 

mineral içeriğinin düşük olması nedeniyle bebekler için uygun tamamlayıcı besinler 

değildir. 

İlk 12 ayda, bebeğin günlük gereksiniminin tümünün inek sütü ile karşılanması 

önerilmez. Bu dönemde bağırsak geçirgenliği fazladır. İnek sütü allerjisi diğer 

dönemlere göre daha sık görülür. En azından ilk 6 ayda, atopik çocuklarda ilk 12 ayda 

tam inek sütü kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. İnek sütünün, yoğurt ya da 

muhallebi biçiminde tüketilmesi sindirim sistemi için daha az sorun oluşturmaktadır 

(49). Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve BeslenmeDerneği inek sütünün 

az miktarda tamamlayıcı besinlere eklenmesini tolere edilebilir düzey olarak 

belirtmekte, asıl içecek olarak 12 aydan önce verilmemesini önermektedir.  

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği glutenin 4. 

aydan önce verilmemesini ve 7. aydan sonra verilmesine ihtiyatlı davranılmasını 

önermektedir. Bebektek başına anne sütü almaya devam ederken glutenin az miktarda 

verilmesi ve aşamalı olarak arttırılması gerektiğivurgulanmaktadır(39). 

Amerikan Allerji, Astım ve İmmunoloji Yüksekokulu Konsensüs Raporuna 

göre allerji riski belirlenerek, risk altındaki bebeklere süt ürünleri 12.aya, yumurta 24. 

aya, yer fıstığı, fıstık, balık ve deniz ürünleri verilmesinin 36aya kadar geciktirilmesi 

önerilmektedir (39,50). Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 

Derneği bu nedenle her seferinde tek bir besinin eklenerek reaksiyon oluşup 

oluşmadığının kontrol edilmesiniönermektedir (39).  

2.2.10. İçecekler 
Bebekler bitkisel çayların farmatoksikolojik etkilerine yetişkinlerden daha 

duyarlıdır. Çay ve kahve hem olmayan demirin emilimini etkileyen bileşikler 

içermektedir.Bu nedenle bebek ve küçük çocuklar için önerilmemektedir (47). Şekerli 

içecekler enerji haricinde başka besin öğesi içermemektedir. Meyve suyu esas olarak 

değişik oranlarda bulunan früktoz, glikozdan oluşmaktadır (33). Fazla meyve suyu 
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tüketimi bebeğin diğer yiyeceklere karşı olan iştahını azaltır (5), böylelikle besin 

öğesinden zengin diğer besinlerin yerini alır (33).Meyve suyu tüketimi 6. ay ve sonrası 

için 120-180 ml/gün geçmeyecek şekilde sınırlandırılmalıdır. İkiyüzelli ml’den fazla 

meyve suyu tüketimi yüksek früktoz içeriğinden dolayı diyareye sebep olabilmektedir 

(22,40). Diş çürükleri, gelişim geriliği, boy kısalığı ve okul öncesi dönemde oluşan 

obezite fazla meyve suyu tüketimine bağlı oluşan riskler olarak belirtilmektedir (33). 

2.2.11. Temel Besinler 
Temel besinler, toplum tarafından tüketilen esas besinleri ifade eder. Türkiye 

için ekmek temel besinlerden birisidir. Tahıllar ve kök besinler toplumların genelinde 

temel besin olarak kullanılmaktadır. 

Temel besinler genellikle enerji sağlar. Tahıllar ayrıca protein içerir. Temel 

besinler demir, çinko ve kalsiyumdan fakirdir. Tahıllar içerdikleri fitatlardan dolayı 

aynı öğündeki besinlerin demir, çinko ve kalsiyum emilimini engelleyebilir 

(28).Fermentasyon besinin vitamin içeriğini arttıran, fitatları azaltan, demirin 

biyoyararlılığını arttıran ve sindirimi geliştiren eski bir yöntemdir (51). 

Bebeğin yeteri kadar besin öğesi alması için temel besinlerin diğer besinlerle 

birlikte tüketilmesi gerekir. Bu besinler ; 

o Bakliyatlar( bezelye, fasulye, yer fıstığı) ve yağlı tohumlar 

o Hayvansal kaynaklı besinler 

o Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu renkli meyve ve sebzeler 

o Yağlar ve şekerler 

Çorba besin öğesi açısından zengin besinler içerse de, diluedir ve çok su içerir. 

Bebek çorbadan içtiğinde mide kapasitesini doldursa, günde 5 kez çorba içmesi, besin 

öğesi gereksinimini karşılamak için yeterli değildir (39). 

2.3. Bebek  Besleme Teknikleri 
Aileyle beraber yemek yemek bebeğin oksitosin düzeyi, besinlerin sindirimi ve 

metabolizmasını arttırır.  Eğer bebek annesi veya onu seven birinin kucağında yemek 

yiyorsa besinleri daha iyi kullanır. Yemek hazırlanmasında ve paylaşılmasında ailenin 

mutlu ve hazırladıkları yemekten hoşnut olması bir bebeğin yetişkin dönemki yemek 

düzeninin oluşmasında ve beslenmesinde önem taşır. Anne memesinden bebeğin 

beslenmesi onun için zevkse,  beslenme de onun için bir zevk olmalıdır (51). 
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İlk 6 aylık dönemde bebek ne zaman, ne kadar emeceğine kendi karar verir. 

Bebeğin gerek yaşamının ilk altı ayında, gerekse ikinci altı aylık dönemde isteklerinin 

yerine getirilmesi, tüm yaşamını etkileyecek benlik saygısının oluşmasında temel 

mekanizmadır. İlk altı ay sağlanan bu durumun sonrasında da devam ettirilmesi 

önemlidir (43). 

Bebeklerin çiğnemeyi, besini ağzında çevirmeyi ve yutmayı öğrenmesi 

gereklidir. Bu dönemde yemeği nasıl yiyeceği, kaşığı nasıl kullanacağı, bardak ya da 

kaptan nasıl içileceğini ve yeni tat ve dokuları denemesi gerekir. 

Bebeklerin beslenmesinde farklı beslenme teknikleri kullanılmaktadır: 

Yüksek Kontrollü Besleme 

Bebeğin yiyeceğine, miktarına, zamanına bakan kişi karar verir. Genelde zorla 

beslenmeyi içerir. 

Yemek Yemenin Tamamen Bebeğe Bırakma 

Bebeğe bakan kişi bebeğin aç olduğu için yemeğini yiyeceğini düşünür, yeteri 

kadar yedikten sonra yemek yemeyi bırakacağına inanır. 

Bebeğin İsteği ve Eğilimlerine Bakarak Besleme 

Bebeğe bakan kişi bebeği destekler, över. Yavaş, sabırla beslemek, destelemek, 

zorlamamak bu yöntemin temelidir. 

2.3.1. Duyarlı Besleme Tekniği 
Duyarlı beslenme tekniğinin prensipleri şöyle özetlenebilir; 

o Yemek yemesine yardımcı, tepkilerine duyarlı olunmalı 

o Bebeği beslerken göz teması kurulmalı 

o Sabırla, acele edilmeden beslenmeli, yemesi için desteklenmeli ve 

zorlanmamalı 

o Bebeğin yiyeceğe olan ilgi ve dikkatinin kaybolmasına neden olacak, 

konuşma, davranışlar ve çevresel uyarandan kaçınılmalı.  

o Bebeğin dikkatini tamamen başka bir konuya odaklayarak yemek yedirmek 

ileride bebeğin besinleri reddetmesine ya da şişmanlamaya zemin hazırlar. 

Örneğin televizyon karşısında yemek yedirilmeyerek bebeğin yemek öğününde 

olduğunu anlaması sağlanmalı (43) 

o Öğün süresince bebekle birlikte kalınmalı ve dikkatli olunmalı (28)  

o Yemesini teşvik etmek için değişik besin birleşim, tat ve dokuları denenmeli 
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(5), bebeğin tat tercihleri oluşturulurken yeni sağlıklı besinler,en az 10 kere, 

tekrarlı şekilde beslenmeye eklenmeli (52) 

o Sadece hoşuna giden besinleri yiyor ve ayırıyorsa, yiyecekler karıştırılmalı 

o Kendisinin yiyebileceği besinler verilmeli 

o Yemesi gereken miktar kadar yemek ayrı bir tabağa konmalı, böylece yiyip 

yemediği kontrol edilmeli 

o Bebek acıktığında en kısa zamanda beslemeye başlanmalı 

o Uykuluyken bebek beslenmemeli 

o Zorla beslenmemeli. Zorla besleme stresi arttırır ve iştahı azaltır. Yemek 

zamanları rahat ve mutlu zamanlar olunmalı (40) 

o Kalori alımları öğünden öğüne değişkenlik gösterdiğinden, bebeklerin doyma 

sinyallerine duyarlı olunmalı(52) 

o Bebekler susamamış olmamalı, yemek öncesi ve yemek esnasında su 

verilmemeli 

o Bebeklerin yemeyi ilgi çekmek için reddetme durumlarında; yemeğini iyi 

yediği zaman övülmeli, reddetme durumu devam ettiğinde besin 

uzaklaştırılmalı ve daha sonra tekrar teklif edilmeli 

o Reddetme durumunun devam etmesi besini gerçekten sevmemiş olmasından 

kaynaklanabilir, bu durumda başka yiyecek önerilmeli(36) 

o Yemek yeme zamanları, bebek için sevgi ve öğrenme zamanlarıdır. Yemek 

zamanlarında mutlu ve uyarılmış olmakdaha iyi yemesini sağlayabilir(28). 

2.4. Güvenli Tamamlayıcı Besin Hazırlama ve Saklama 
Bebekliğin ikinci 6 aylık dönemi diyarenin zirve yaptığı aynı zamanda 

tamamlayıcı besin alımının arttığı dönemdir (5). Besin hazırlanması, pişirilmesi ve 

saklanmasındaki temel ilkeler bilinmediği durumlarda besin öğelerinde kayıplar 

olmakta, bunun sonucunda gerekli olan besin öğeleri az veya hiç alınamamaktadır 

(53). Kullanılan ekipmanları yüksek ısıda yıkamak ve etkili durulamak hem 

mikrobiyolojik hem de kimyasal kirlilikten korunmak için gereklidir. Kimyasal kirlilik 

riski nedeniyle plastik kaplar kullanılmamalıdır (43). Kullanılan kapların temizliğini 

sağlamak için kapların kolay yıkanabilen çelik, cam, porselen olmasına dikkat 

edilmelidir. Meyve püreleri için cam rende kullanılması, çelik rendeye göre vitamin 

değerlerinin daha az kaybolmasını sağlar (48).  
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2.4.1. Güvenli ve Temiz Besin 
o Diyare, kusma, ateş, kolera, hepatite nedenolabilecek patojenler, pestisit ve 

zararlı kimyasallar, toksinler içermemeli 

o Boğulma ya da yanmaya neden olmamalı 

2.4.2. Temiz ve Güvenli Besin Sağlama İlkeleri 
Temiz ve güvenli besin hazırlama ilkeleri şöyle özetlenebilir; 

o Besin hazırlanmadan önce eller yıkanmalı 

o Yemek öncesinde çocuğun elleri yıkanmalı (36) 

o Eldeki tüm kesik ve yaralar kapatılmalı (45) 

o Taze besinler kullanılmalı (36), meyve ve sebzeler özellikle çiğ yenecekse iyi 

yıkanmalı ve uygunsa soyulmalı (47) 

o Çabuk bozulan besinler hazırlanana kadar buzdolabında saklanmalı (36) 

o Yemekler en az 70ºC’de pişirilmeli, tekrar ısıtılırken en az 70ºC’e kadar 

ısıtılmalı(36) 

o Çiğ ve pişmiş yemek temas ettirilmemeli (47) 

o Ağzı kapalı tutulan pişirilmiş yemekler en fazla 2 saat içinde tüketilmeli 

o Çocuğu beslerken temiz kaşık, bardak kullanılmalı, biberon 

kullanılmamalı(18) 

o Evler haşere ve kemirgenlerden arındırılmalı 

o Temiz ve güvenilir su kullanılmalı (36) 

o Fermente süt ürünleri kullanılmalı. Fermente sütlerin(yoğurt ve peynir)raf 

ömürleri daha uzundur. Ph’larının düşük olması patojen mikroorganizmaların 

üremesini engeller (47). Bu açıdan bebek beslenmesinde özel bir yeri vardır. 

o Pestisit ve tehlikeli kimyasal içeren ekipmanlar ev ve su kaynağından 

uzaklaştırılmalı 

o Toksin içermemeli, besinler kuru ve havadar yerde bulundurulmalı 

o Küflü yiyecekler kullanılmamalı (36) 

o Yeşil yapraklı sebze içeren tamamlayıcı besinlerin nitrit miktarının arttırması 

nedeniyle 1 kereden fazla ısıtılmamalı(45) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Beslenmesi yüksek 

lisans tez araştırması olan bu tanımlayıcı tipteki çalışma; İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın, Sosyal 

Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde kesitsel olarak planlandı.1 

Şubat- 30 Eylül 2011 tarihleri arası, başvuran toplam 9 ve 12 aylık 480 bebekten 

araştırma kriterlerine uyanlar ve çalışmaya katılmayı kabul eden 243 bebekle 

yürütüldü. Etik Kurul Onayı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2011/202-466 dosya numaralı ve 21.01.2011 tarihinde 

alındı.  

Sağlam çocuk izlem polikliniğinde, hastanenin doğum servisinde dünyaya 

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

olarak izlenmektedir. İzlemlerde bebekler için emzirme danışmanlığı verilmekte, 

tamamlayıcı beslenme ve çocuk gelişimi konusunda eğitim yapılmakta, ilk 6 ay sadece 

anne sütü ile beslenmenin ve 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlere başlandıktan 

sonra emzirmenin 2 yaşına kadar devamının önemi vurgulanmaktadır. Tamamlayıcı 

beslenme danışmanlığı kapsamında başlama zamanı, başlama zamanında etkili olan 

faktörler,  verilecek besinler, besinlerin kıvamı ve şekli, öğün sıklığı ve enerji 

yoğunluğu konularında önerilerde bulunulmaktadır. Bebekleri besleme teknikleri 

hakkında aileler eğitilmektedir. Çalışma doğumdan beri düzenli izlenmekte olan 9 ve 

12 aylık toplam 243 bebek dahil edildi. 

3.2. Araştırma Genel Planı 
Araştırmaya başlamadan önce aileler araştırma hakkında bilgilendirildi. 

Yapılandırılmış anket formları oluşturularak, anne babalardan, soruları 

cevaplandırması istendi. Anketler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak araştırmacı 

tarafından uygulandı. Prematüre, düşük doğum ağırlıklı, kronik hastalıklı ya da 

verilerin toplandığı dönemde akut hastalığı olan bebekler çalışma dışı bırakıldı. Anket 

uygulamasını reddeden aile olmadı ve bir anketin uygulanması, ortalama 30 dakikalık 

zaman dilimi içerisinde gerçekleşti. 
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Form-2’de yer alan anketin 1. bölümünde aileye ilişkin demografik bilgiler 

sorgulandı. Anne-baba yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri, sağlık durumları, ailenin 

toplam çocuk sayısına ilişkin sorular yöneltildi. Anket formunun 2. bölümünde bebeğe 

ilişkin bilgiler; bebeğin doğum tarihi, cinsiyeti, doğum boyu ve ağırlığı, anketin 

yapıldığı zamandaki boy ve ağırlıkbilgileri edinildi. Bu kapsamda annelere bebeklerini 

anne sütü ile besleyip-besleyemedikleri, beslediler ise sadece ne kadar süre anne sütü 

verdikleri, halen anne sütü ile beslenmeye devam edip-etmedikleri, tamamlayıcı 

besinlere ne zaman başladıkları, ilk hangi tamamlayıcı besinin verildiğine ilişkin 

sorular yöneltildi.  

Bebeklerin son 24 saatlik besin tüketimleri belirlendi. Bunun için önceden 

hazırlanan ve Form-3’te yer alan “Günlük Besin Tüketim Anketi” kullanıldı. Görüşme 

sırasında tamamlayıcı besinlerin çeşitleri, miktarları ve verildikleri öğün saatleri ile 

öğünün adı 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.  

Anne sütünün verilme sıklığı ve süresi belirlendi. “Sadece anne sütü ile 

beslenme” sadece anne sütü ya da anne sütüne ek olarak suverilmesi olarak 

tanımlandı(54-57). Anne sütü yerine kullanılan formula, formul mama, hazır mama, 

formula mama kavramlarının hepsi aynı besini temsil ettiği için formula adı altında 

değerlendirildi. 

3.2.1. Antropometrik Ölçümler 
Bebeklerin vücut ağırlıkları ile boy uzunlukları ölçüldü. Vücut ağırlıkları 

bebekler tamamen çıplak olarak 10 gram’a hassas dijital bebek terazisinde (Seca, 727) 

alındı. Boy uzunluğu üç yaşına kadar özel olarak yaptırılmış ve ölçümleri milimetre 

olarak gösteren bir skalası olan masada, yatar pozisyonda ölçüldü. Ölçümler Sağlam 

çocuk polikliniğinde çalışan eğitimli iki hemşire tarafından yapıldı. Bebeklerin vücut 

ağırlığı ve boyunun değerlendirilmesi için z skor ve persentil değerleri hesaplandı. 

Cole tarafından 1988 yılında geliştirilmiş LMS yöntemi ile z skor değeri belirlendi 

(58,59). Bir ölçümün z skor değeri, Z = [(ölçüm / M)L. – 1] / LS formülü ile 

hesaplanır. Bu formülde L bir Box-Cox transformasyonunun “üs” değerini, M ortanca 
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(median) değeri, S değişkenlik katsayısını ifade etmektedir. Formülde kullanılan 

standart değerler için, Türk çocukları için oluşturulan güncel veriler kullanıldı (59). Z-

skor değerleri için +2 SS ve -2 SS arası değerler normal olarak kabul edildi (60-63).  

Bebeklerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu persentil değerleri Türk çocukları 

için Gökçay ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş olan cinse ve yaşa göre 

ağırlığın,boyundeğerlendirilmesini sağlayan büyüme eğrileri ile karşılaştırıldı (59). 

Persentil değerleri için 3. persentil ve 97. persentil değerler arası normal kabul edildi 

(60-62). 

3.2.2. Besin Tüketim Durumlarının Saptanması 
Bebeklerin beslenme durumları “24 saatlik bireysel besin tüketim yöntemi” 

kullanılarak belirlendi. “24 saatlik bireysel besin tüketim yöntemi”, bireylerin gün 

boyunca aldığı besinlerin ve içeceklerin tür ve miktarlarının saptanıp enerji ve besin 

öğesi miktarlarının belirlenmesi temeline dayanmaktadır (64).  

Beslenme bilgi sistemi Bebis bilgisayar yazılım programı, beslenme ve diyetle 

ilgili tüm sahalardaki çalışmalara hizmet eden bir programdır. Programda yer alan 

güncel veri bankaları sayesinde, besin analizi, araştırma ve eğitim gibi birçok alanda 

beslenmeye ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Çalışmada kullanılan 

Bebis programı;  ülkemize adapte edilmiş olup, bu versiyona bebeklerin 

beslenmesinde yer alan formula, kaşık mama gibi bu döneme ait besinler eklenmiştir. 

Programda besinlerin farklı şekilleri, bileşimleri, çeşitleri ve miktarları (çiğ-pişmiş, az 

yağlı-tam yağlı, 1 adet-1 paket) yer almaktadır. Besinlerin analizi, besinlerin gramaj 

veya porsiyon ölçüleri girilerek yapılmaktadır. Besinlerin ölçü birimi olarak tatlı 

kaşığından kepçeye kadar birçok farklı ölçü birimi programda bulunmaktadır. Besinler 

tek tek hesaplanabildiği gibi program, yemek tarifleri oluşturularak da analiz 

yapılmasına olanak tanımaktadır. Analizler sadece makro ve mikro besin öğelerinin 

hesaplanması ile sınırlı kalmamakta olup amino asitler, yağ asitleri gibi yapı taşlarının 

da miktarları hesaplanabilmektedir. 

Elde edilen veriler, Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ndeki önerilen 

değerlerle karşılaştırıldı (66). Rehberde yağ ve karbonhidrat miktarları için öneri 

yapılmadığından, bu besin ögeleri Amerikan Besin Öneri Komitesi’nin Diyet Referans 

Alım Miktarları(DRI) ile karşılaştırıldı (67,68).Besin öğelerinin yeterliliğini 

değerlendirmede kesişim noktaları olarak, günlük tüketim (2/3=%67), (±%33) 
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değerleri kullanıldı. Enerji ve besin öğelerini önerilen düzeyde tüketenler yeterli 

(±%33), önerilen değerin altında tüketenler yetersiz, üstünde tüketenler ise fazla 

(>%33) olarak kabul edildi(64,69,70). 

Besin tüketimlerini besin grupları şeklinde değerlendirebilmek için Türkiye’ye 

Özgü Beslenme Rehberi’nde yer alan “dört yapraklı yonca” ile ifade edilen dört besin 

grubu sınıflandırması kullanıldı. Buna göre süt grubu; süt, yoğurt, peynir vesüttozu 

gibi sütten yapılan besinler, et grubu; et, tavuk, balık, yumurta, kurufasulye,nohut, 

mercimek, tahıl grubu; buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıltaneleri ve 

bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve benzeri ürünler ilesebze-meyve grubu; 

sebze ve meyvelerin yenebilen tüm kısımları olarak kabul edildi (66). 

Her beslenmede anne sütünün olası volümünü belirleyebilmek için her bir 

öğünün süresi belirlendi.Buna göre beslenme 10 dakika ve daha uzun sürdüyse, anne 

sütünün volümü 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 kullanılmıştır (71,72).  

3.2.3. Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 
Verilerin analizi için SPSS Version 17.0, 2008 ve InStat Version 3.05, 2000 

programları kullanıldı. Sürekli verilerde iki grubun ortalama karşılaştırması için bağımsız 

örneklemler t-testi ve ikiden fazla grubun ortalama karşılaştırması için tek yönlü ANOVA 

testi; kesikli verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Anlamlı fark elde edilen 

tek yönlü ANOVA testi sonucunda farkın hangi gruptan kaynaklandığı tespit etmek üzere 

Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Sürekli veriler; ortalama, standart sapma, 

ortanca, alt ve üst değerler ile tanımlanırken, kesikli veriler sıklık ve yüzde dağılımı 

şeklinde belirtildi. İstatiksel karşılaştırmalarda p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

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

veriler değerlendirilmiştir. 

4.1. Aileye ve Bebeğe İlişkin Demografik Bilgiler 
 

Tablo 4-1’de aileye ilişkin demografik bilgiler verilmiştir. Anne ve babaların 

yarıdan fazlasının sırasıyla 21-30 ve 31-40 yaş aralığında olduğu görüldü. Anne ve 

babaların büyük çoğunluğunun lise ve üniversite düzeyinde eğitimli oldukları 

saptandı. Annelerin yaklaşık yarısının (%49,8), babaların ise tümünün çalıştığı, anne 

ve babaların büyük çoğunluğunun meslek olarak memur oldukları belirlendi. Sağlık 

açısından değerlendirildiğinde 4 anne ile 2 baba haricinde anne-babalarınsağlıklı 

oldukları tespit edildi. Bebeklerin %54,3’ü ailenin 1. çocuğu idi. Annelerin yaş 

ortalaması 29,3±5,1 yıl, babaların ise 33,5±5,4 yıl olarak bulundu. Annelerin eğitim 

süresinin ortalama 12,1±2,8 yıl, babalarınkininise 12,5±2,3 yıl olduğu görüldü. 
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Tablo 4-1: Aileye ilişkin demografik bilgiler 

Özellikler 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 

 
0,0 

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 

 

Tablo 4-2’de bebeklere ilişkin demografik bilgiler yer almaktadır.  

Bebeklerinortalama doğumağırlıkları 3355±451 g, boy uzunlukları 49,9±2,1 cmidi. 

Dokuz aylık bebeklerin ortalama ağırlıkları 9064±1146 g ve boy uzunlukları 72,5±2,5 

cm, 12. aylık bebeklerinortalama ağırlıkları 9829±1165 g, boy uzunlukları ise 

76,6±3,13 cm olarak belirlendi. Z-skor ağırlık ve boy ortalamaları 9. aylık bebeklerde 

sırasıyla 0,11±1,1, 0,19±0,9, 12. aylık bebeklerde sırayla 0,02±1,0, 0,25±1,0idi. Tüm 

bebeklerin z-skor ağırlık ve boy ortalamasının 0,06±1,1, 0,22±1,0 olduğu belirlendi. 
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Tablo 4-2: Bebeklere ilişkin demografik bilgiler 

 9 Aylık 12 Aylık Toplam 

Kız (n-%) 65(54,6) 62(50,0) 127(52,3) 

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

Ağırlık (g)    

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

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

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

Boy (cm)    

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

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

Z-Skor Mevcut Boy(ort) 0,19±0,9 0,25±1,0 0,22±1,0 

 

Tablo 4-3’de bebeklerin vücut ağırlıkları persentillere göre 

değerlendirildiğinde 25. persentilin altında ve 75. persentilin üstünde olan bebek 

oranları, hemen hemen benzerdi (%21,4,%23,3). Bebeklerin yarıdan fazlasının 

(%55,3)  ağırlığı 25-75. persentillerarasında olduğu bulundu. Boy uzunluğu persentil 

değerleri, ağırlık persentil değerlerine benzer şekilde dağılım gösterdiği saptandı. 

Bebeklerin yarıdan fazlasının (%52,9) boy uzunluğu 25-75 persentil değerleri 

arasındaolduğu görüldü. Boy persentil değeri 75 üzerinde olan bebek sayısı 

(%28,4),ağırlığa (%23,3) göre daha fazla olduğu bulundu.  
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Tablo 4-3: Vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun persentil değerlerine göre dağılımı 

 

4.2. Bebeklerin Beslenmesine İlişkin Bilgiler 
 

Tablo 4-4’de bebeklerin anne sütü ile beslenme durumları 

değerlendirilmiştir.Altı  ay sadece anne sütü alma süresi; 9 aylık bebeklerde % 56,3, 

12 aylık bebeklerde ise %59,7 olduğu saptandı. Bebeklerin %75,7’si halen anne sütü 

almaya devam etmekte olup, bu oranın 9 ve 12 aylık bebeklerde sırasıyla % 79 ve % 

72,6 olduğu bulundu. 

 

 

 

Persentil Değerleri 
9 Aylık 12 Aylık Toplam 

n % n % n % 

Ağırlık       

<3 2 1,7 1 0,8 3 1,3 

3-10 5 4,2 16 12,9 21 8,5 

10-25 21 17,6 7 5,6 28 11,6 

25-50 29 24,4 36 29,0 65 26,7 

50-75 33 27,7 36 29,0 69 28,6 

75-90 15 12,6 16 12,9 31 12,7 

90-97 9 7,6 11 9,0 20 8,1 

>97 5 4,2 1 0,8 6 2,5 

Boy Uzunluğu       

<3 0 0,0 2 1,6 2 0,8 

3-10 4 3,4 6 4,8 10 4,1 

10-25 17 14,3 17 13,7 34 13,8 

25-50 24 20,2 25 20,2 49 20,0 

50-75 43 36,1 36 29,0 79 32,9 

75-90 16 13,4 24 19,4 40 16,7 

90-97 10 8,4 12 9,7 22 8,9 

>97 5 4,2 2 1,6 7 2,8 
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Tablo 4-4: Anne sütü ile beslenme durumu 

Anne Sütü ile 
Beslenme 

9 Aylık 12 Aylık  Toplam 

n % n % n % 

Sadece anne sütü      
Hiç 4 3,4 5 4 9 3,7 

<4 ay 12 10 15 12,1 27 11,1 

4-5 29/30ay 36 30,3 30 24,2 66 27,2 

6 ay  67 56,3 74 59,7 141 58,0 

Anne Sütüne Devam      
Evet  94 79,0 90 72,6 184 75,7 

Hayır 25 21,0 34 27,4 59 24,3 

 

Tablo 4-5: Tamamlayıcı besinlere başlama zamanı 

Besinler n % 

4. Ay 13 5,3 

5. Ay 38 15,6 

6. Ay 161 66,3 

7. Ay 31 12,8 

 

Bebeklerin tamamlayıcı besinlere başlama zamanlarıTablo4-5’de verilmiştir. 

Bebeklerin çoğunluğu (%66,3) 6.ayda olmak üzere, %20,9’u 4-5 ayda, %12,8’i 7. 

ayda tamamlayıcı besinlere başladığı görüldü. Tamamlayıcı besinlere başlama zamanı 

ortalama 5,9±0,7 ay olarak bulundu. 

 
İlk tamamlayıcı besin olarak bebeklere en yüksek orandasırasıyla %26 meyve 

püresi-suyu, %24 sebze püresi, %21 çorba çeşitlerinin verildiği görüldü (Tablo 4-6). 
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Tablo 4-6: İlk verilen tamamlayıcı besin 

Besinler n % 

Sebze püre 58 24,0 

Çorba çeşitleri 52 21,0 

Meyve püre 49 20,0 

Muhallebi 29 12,0 

Yoğurt 19 8,0 

Meyve suyu 14 6,0 

Ekmek, bisküvi 12 5,0 

Kahvaltılık 10 4,0 

 

4.2.1. Anne sütü ve Tamamlayıcı Beslenme Uygulamaları 
 

Tablo 4-7’de anne sütünün öğünlere göre verilme durumu değerlendirilmiştir. 

Anne sütünün en çok kahvaltı öncesi (%73,9, n=136) ve gece (%82,6, n=152) 

öğününde verildiği saptandı. Dokuz aylık bebeklere anne sütü verilme oranının, 

kahvaltı ve öğle öğünü haricinde, 12 aylık bebeklerden daha yüksek olduğu görüldü. 

Tablo 4-7: Anne sütünün öğünlere göre verilme durumu (n=184) 

 

Öğünler  
9 Aylık (n=94) 12 Aylık (n=90) Toplam (n=184) 

n % n % n % 

Kahvaltı öncesi 71 75,5 65 72,2 136 73,9 

Kahvaltı 7 7,4 9 10,0 16 8,7 

Kuşluk 35 37,2 34 37,8 69 37,5 

Öğle 23 24,5 24 26,7 47 25,5 

İkindi 42 44,7 35 38,9 77 41,8 

Akşam 32 34,0 23 25,6 55 29,9 

Gece 84 89,4 68 75,6 152 82,6 
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Bebeklerin öğünlere göre tükettikleri besinler Tablo 4-8 ile Tablo 4-14 

arasında görülmektedir. 

Kahvaltı öncesinde 9 ve 12 aylık bebeklerin en çok formulaile beslendiği 

görüldü. 

Tablo 4-8: Kahvaltı öncesi öğününde tüketilen besinler (n=12) 

 

Bebeklere kahvaltı öğünü verilme saatinin 08:30 ile 12:00 saatleri arasında 

değiştiği saptandı. Kahvaltıda bebeklere süt olarak çoğunlukla (%36) inek sütünün 

verildiği, 12 aylık bebeklerde verilme oranının arttığı görüldü. Bebeklerin %8,9’una 

içecek olarak bitki çayı, %3,8’ine çay, %7,7’sine de meyve suyu verilmekteydi.Dokuz 

ve oniki aylık bebeklerin kahvaltı öğününün esas olarak peynir, yumurta, pekmez ile 

bebe bisküvisi-ekmekten oluştuğu gözlendi.Oniki aylık bebeklerde 9 aylık bebeklere 

göre yumurta sarısı,tereyağ-kaymak tüketim oranının azaldığı, tam yumurta ve zeytin 

tüketiminin arttığı belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besinler  
9 Aylık (n=4) 12 Aylık (n=8) Toplam (n=12) 
n % n % n % 

Formula  3 75 5 62,5 7 58,3 

Süt  1 25 4 50 5 41,7 

Muhallebi  1 25 2 25 3 25,0 
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Tablo 4-9: Kahvaltı öğününde tüketilen besinler (n=235) 

Besinler  9 Aylık (n=115) 12 Aylık (n=120) Toplam (n=235) 
n % n % n % 

Formula  16 13,9 6 5,0 22 9,4 

Süt  34 29,6 51 42,5 85 36,2 

Bitki Çayı 13 11,3 8 6,7 21 8,9 

Çay  7 6,1 2 1,7 9 3,8 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu 3 2,6 9 7,5 12 5,1 

Meyve Suyu 4 3,5 2 1,7 6 2,6 

Peynir  96 83,5 94 78,3 190 80,9 

Yumurta Sarısı 73 63,5 52 43,3 125 53,2 

Tam Yumurta 17 14,8 35 29,2 52 22,1 

Pekmez  52 45,2 55 45,8 107 45,5 

Reçel 15 13,0 9 7,5 24 10,2 

Bal  6 5,2 12 10,0 18 7,7 

Çikolata  3 2,6 5 4,2 8 3,4 

Şeker 4 3,5 1 0,8 5 2,1 

Bebe Bisküvisi 70 60,9 63 52,5 133 56,6 

Ekmek 38 33,0 34 28,3 72 30,6 

Tereyağ-Kaymak 23 20,0 14 11,7 37 15,7 

Zeytin  11 9,6 25 20,8 36 15,3 

Çiğ Sebze 8 7,0 15 12,5 23 9,8 

Kaşık Mama 5 4,3 6 5,0 11 4,7 

Yoğurt  5 4,3 1 0,8 6 2,6 

Etsiz Çorba 0 0,0 4 3,3 4 1,7 

Muhallebi  3 2,6 1 0,8 4 1,7 

Meyve  2 1,7 2 1,7 4 1,7 
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Kuşluk öğününün 11:00-12:30 saatleri arasında verildiği bulundu. Dokuz aylık 

bebeklere kuşluk öğününde en çok meyve-meyve püresi (%58,2), 2. olarak yoğurdun 

(%16,4) verildiği belirlendi. Oniki aylık bebeklere ise meyvenin %38,3, yoğurdun ise 

%17,0 oranında verilmesi en çok tercih edilen besinlerin değişmediğini 

göstermekteydi.  

 

Tablo 4-10: Kuşluk öğününde tüketilen besinler (n=102) 

Besinler  
9 Aylık (n=55) 12 Aylık (n=47) Toplam (n=102) 
n % n % n % 

Formula  4 7,3 3 6,4 7 6,9 

Süt  2 3,6 1 2,1 3 2,9 

Meyve  18 32,7 18 38,3 36 35,3 

Yoğurt  9 16,4 8 17,0 17 16,7 

Meyve Püresi 14 25,5 0 0,0 14 13,7 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu 7 12,7 2 4,3 9 8,8 

Bebe Bisküvisi 5 9,1 2 4,3 7 6,9 

Muhallebi  2 3,6 4 8,5 6 5,9 

Meyve Suyu 1 1,8 3 6,4 4 3,9 

Peynir  1 1,8 2 4,3 3 2,9 

Etsiz Çorba 1 1,8 2 4,3 3 2,9 

 

Bebeklerin öğle öğün saatinin çok değişken olduğu, öğün saatinin 12:00-16:00 

arasında geniş bir saat aralığında gerçekleştiği saptandı.Öğlen öğününde bebeklerin 

çoğunlukla (%65,6) çorbalarla beslendikleri görüldü. Ekmek (%29,1), yoğurt (%12,6) 

ve sebze yemekleri (%10,9) öğlen öğününde bebeklere en çok verilen diğer besinlerdi. 

Çorba ve sebze yemeklerinin daha çok etsiz verildiği gözlendi. Et ve çeşitlerini 

tüketme oranının % 6,1, diğer etli tüketilen besinlerde göz önüne alındığında et ve etli 

besin tüketim oranının toplam %26,5 olduğu belirlendi. Dokuz ve 12 aylık bebeklerin 

tükettikleri besinler karşılaştırıldığında çorba, sebze-meyve püre, kaşık mama, 

muhallebi tüketiminin 12 aylık bebeklerde azaldığı, ekmek, yoğurt, sebze yemeği, 

pilav-makarna, et çeşitleri, kurubaklagil gibi ev yemekleri tüketiminin ise arttığı 

saptandı.  
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Tablo 4-11: Öğle öğününde tüketilen besinler (n=230) 

Besinler  
9 Aylık (n=110) 12 Aylık (n=120) Toplam (n=230) 

n % n % n % 

Etsiz Çorba 57 51,8 56 46,7 113 49,1 

Etli Çorba 19 17,3 19 15,8 38 16,5 

Ekmek 30 27,3 37 30,8 67 29,1 

Yoğurt  13 11,8 16 13,3 29 12,6 

Etsiz Sebze Yemeği 7 6,4 9 7,5 16 7,0 

Etli Sebze Yemeği 3 2,7 6 5,0 9 3,9 

Sebze Püre 6 5,5 4 3,3 10 4,3 

Pilav-Makarna 6 5,5 10 8,3 16 7,0 

Et Çeşitleri 4 3,6 10 8,3 14 6,1 

Bebe Bisküvisi 6 5,5 7 5,8 13 5,7 

Meyve  1 0,9 7 5,8 8 3,5 

Meyve Püresi 3 2,7 2 1,7 5 2,2 

Süt  1 0,9 5 4,2 6 2,6 

Kaşık Mama 3 2,7 2 1,7 5 2,2 

Muhallebi  4 3,6 0 0,0 4 1,7 

Kurubaklagil Yemeği 0 0,0 3 2,5 3 1,3 

 

 

İkindi öğünü 14:30-17:15 saatleri arasında bebekler tarafından 

tüketilmekteydi.İkindi öğününde bebeklere verilen besinler, çoğunlukla yoğurt 

(%52,7), meyve-meyve püresinden (%35,2) oluşmaktaydı. Ayrıca bebeklere ev 

yemekleri de verilmekteydi.  
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Tablo 4-12: İkindi öğününde tüketilen besinler (n=207) 

Besinler  
9 Aylık (n=98) 12 Aylık (n=109) Toplam (n=207) 
n % n % n % 

Formula  2 2,0 2 1,8 4 1,9 

Süt  3 3,1 4 3,7 7 3,4 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu 2 2,0 7 6,4 9 4,3 

Meyve Suyu 1 1,0 1 0,9 2 1,0 

Yoğurt  55 56,1 54 49,5 109 52,7 

Meyve  21 21,4 36 33,0 57 27,5 

Meyve Püresi 8 8,2 8 7,3 16 7,7 

Bebe Bisküvisi 10 10,2 14 12,8 24 11,6 

Kaşık Mama 9 9,2 2 1,8 11 5,3 

Pilav-Makarna 4 4,1 7 6,4 11 5,3 

Muhallebi  7 7,1 2 1,8 9 4,3 

Etsiz Çorba 4 4,1 3 2,8 7 3,4 

Et Çeşitleri 2 2,0 4 3,7 6 2,9 

Ekmek 2 2,0 3 2,8 5 2,4 

Etsiz Sebze Yemeği 3 3,1 1 0,9 4 1,9 

Sebze Püre 2 2,0 1 0,9 3 1,4 

Çiğ Sebze 1 1,0 1 0,9 2 1,0 

Pekmez  4 4,1 0 0,0 4 1,9 

Şeker 3 3,1 0 0,0 3 1,4 

 

Akşam öğününde öğle öğününde olduğu gibi saat aralığının geniş ve 17:00-

21:30 saatleri arasında değiştiği belirlendi.Akşam öğünü, öğlen öğünü ile 

karşılaştırıldığında besinlerdedaha çok çeşitliliğin olduğu ve bebeklerin genellikle 

çorbave sebze yemekleri (%23,2),pilav-makarna (%22,8),yoğurt (%21,9), muhallebi 

(%15,4)gibi besinlerle beslendikleri gözlendi. Benzer şekilde et ve çeşitlerini (%18,9) 

öğlen öğününe göre daha çok bebeğin tükettiğisaptandı.Oniki aylık bebeklerde et ve 

çeşitleri, etli sebze yemeği ve etli çorba tüketim oranları daha yüksekti. 
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Tablo 4-13: Akşam öğününde tüketilen besinler (n=228) 

Besinler  
9 Aylık (n=107) 12 Aylık (n=121) Toplam (n=228) 

n % n % n % 

Formula  7 6,5 1 0,8 8 3,5 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu 2 1,9 2 1,7 4 1,8 

Pilav-makarna 16 15,0 36 29,8 52 22,8 

Yoğurt  24 22,4 26 21,5 50 21,9 

Et çeşitleri 13 12,1 30 24,8 43 18,9 

Ekmek 17 15,9 23 19,0 40 17,5 

Etsiz çorba 19 17,8 21 17,4 40 17,5 

Etli çorba 7 6,5 6 5,0 13 5,7 

Muhallebi  23 21,5 12 9,9 35 15,4 

Etsiz sebze yemeği 17 15,9 17 14,0 34 14,9 

Etli sebze yemeği 7 6,5 12 9,9 19 8,3 

Sebze püre 5 4,7 0 0,0 5 2,2 

Çiğ sebze 0 0,0 4 3,3 4 1,8 

Kaşık mama 10 9,3 8 6,6 18 7,9 

Meyve  5 4,7 12 9,9 17 7,5 

Meyve püresi 4 3,7 1 0,8 5 2,2 

Bebe bisküvisi 4 3,7 0 0,0 4 1,8 

Yemek suyu 2 1,9 2 1,7 4 1,8 

Kurubaklagil yemeği 1 0,9 2 1,7 3 1,3 

 

Gece öğününde bebeklerin beslenmesinde 1. sırada formula, 2. sırada 

muhallebi, arkasından sırasıylainek sütü, kaşık mama, bebek bisküvisi ve yoğurt 

gelmekteydi. 
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Tablo 4-14: Gece öğününde tüketilen besinler (n=109) 

Besinler  
9 Aylık (n=44) 12 Aylık (n=65) Toplam (n=109) 
n % n % n % 

Formula  25 56,8 17 26,2 42 38,5 

Süt  8 18,2 18 27,7 26 23,9 

Meyve Suyu 2 4,5 2 3,1 4 3,7 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu 1 2,3 2 3,1 3 2,8 

Muhallebi  17 38,6 21 32,3 38 34,9 

Kaşık Mama 8 18,2 10 15,4 18 16,5 

Bebe Bisküvisi 7 15,9 8 12,3 15 13,8 

Yoğurt  3 6,8 6 9,2 9 8,3 

Meyve  4 9,1 4 6,2 8 7,3 

Etsiz Çorba 0 0,0 4 6,2 4 3,7 

Bal  0 0,0 4 6,2 4 3,7 

Pekmez  2 4,5 2 3,1 4 3,7 

 

İçecek olarak inek sütü verilme oranı; 9-12 aylık bebekler arasında sırasıyla 

%34,5, %53,2, tüm grupta ise %44,0 olduğu görüldü(Tablo 4-15).  

Tablo 4-15: Doğrudan inek sütü verilme durumu 

Özellikler 
9 Aylık 12 Aylık Toplam 

n % n % n % 

Evet 41 34,5 66 53,2 107 44,0 

Hayır 78 65,5 58 46,8 136 56,0 

 

Tablo 4-16’da bebeklerin günlük öğün sayıları verilmiştir. Dokuz aylık 

bebeklerin %42’si 7-9 öğün, %40’ı 9 öğün ve üzeri beslenirken, 12 aylık bebeklerin 

%45,2’sinin 7-9 öğün beslendiği gözlendi. Anne sütü öğün sayıları 

değerlendirildiğinde 9 aylık bebeklerin büyük oranda (%43,6) günde 4-6 kez anne sütü 

aldığı, 12 aylık bebeklerde (%57,8) anne sütü alım sıklığının azalarak 3 kereden az 

olduğu saptandı. 9 ve 12 aylık bebeklerin sırasıyla % 54,0, % 62,0 günde 4-6 kez 

tamamlayıcı besinlerle beslendiği görüldü. Dokuz aylık bebekler benzer oranda 7-9 ile 

9 ve üzeri öğünle beslendiği, 12 aylık bebeklerin %45,2’sinin ise7-9 öğünle 

beslendiğibelirlendi. 
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Tablo 4-16: Günlük öğün sayısı 

 

Tablo 4-17’de verilen 9-12 aylık bebeklerin besin gruplarını tüketme durumları 

değerlendirildiğinde bebeklerin büyük çoğunluğu tarafından dört besin grubunun 

tüketilmekte olduğu görülmektedir (%70,4). Sırasıyla en fazla tüketilen 3 farklı besin 

grubu bileşimi incelendiğinde benzer olarak hepsinde tahıl grubunun yer aldığı 

belirlendi. Tek besin grubunu olarak süt grubu sadece 9 aylık 1 bebek tarafından 

tüketilmekteydi.  

Tablo 4-17: 9-12 aylık bebeklerin besin gruplarını tüketme durumu 

Besin Grupları* 
9 Aylık (n=119) 12 Aylık (n=124) Toplam (n=243) 

n % n % n % 

Et, Süt, Tahıl, Sebze-Meyve 84 70,6 87 70,2 171 70,4 

Et, Süt ve Tahıl 15 12,6 16 12,9 31 12,8 

Süt, Tahıl ve Sebze-Meyve 9 7,6 8 6,5 17 7,0 

Et, Tahıl ve Sebze- Meyve 1 ,8 4 3,2 5 2,1 

Et, Süt ve Sebze- Meyve 1 0,8 1 0,8 2 0,8 

Süt ve Tahıl 7 5,9 5 4,0 12 4,9 

Tahıl ve Sebze-Meyve 1 0,8 1 0,8 2 0,8 

Et ve Süt 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

Et ve Tahıl 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

Süt 1 0,8 0 0 1 0,4 

*Süt grubu: Süt, yoğurt, peynir, sütten yapılmış besinler 

*Et grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, kurufasulye, nohut, mercimek 

*Tahıl grubu: Buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve benzeri besinler 

*Sebze-meyve grubu: Sebze ve meyvelerin yenebilen tüm kısımları (66) 

Ö
ğü

nS
ay

ısı
 Anne Sütü Tamamlayıcı Beslenme Toplam 

9 Aylık 12 Aylık Toplam 9 Aylık 12 Aylık Toplam 9 Aylık 12 Aylık Tüm 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

≤3 35 37,3 52 57,8 87 47,3 35 29,0 20 16,0 55 22,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4-6 41 43,6 28 31,1 69 37,5 64 54,0 77 62,0 141 58,0 22 18,0 35 28,2 57 23,5 

7-9 13 13,8 8 8,9 21 11,4 20 17,0 27 22,0 47 19,3 50 42,0 56 45,2 106 43,6 

>9 5 5,3 2 2,2 7 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 40,0 33 26,6 80 32,9 
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Tablo 4.18’de bebeklerin günlük beslenmeleri ile tükettikleri besinler ve 

miktarları görülmektedir. Buna göre anne sütü ortalama 235±169 ml, formulanın ise 

57±117 ml alındığı görüldü. Bebeklerin 146±201 ml inek sütü, 105±94 ml yoğurt 

tükettiği bulundu. Bebeklerin meyve tüketimi sebze tüketiminin iki katı olup sırasıyla 

80±82 g, 43±53 g olduğu saptandı. Bebeklerin tükettikleri diğer besinler arasında et, 

tavuk, balık (15±22 g),peynir (16±15 g),  yumurta ( 18±18 g), kaşık maması (23±21 

g), pirinç (25±27 g),bisküvi, ekmek (27±23 g) yer aldığı belirlendi. 

 

Tablo 4-18: Bebeklerin günlük beslenmeleri ile en fazla tükettikleri besinler ve 
miktarları 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besinler  Toplam Miktar 

Anne sütü (ml) 235±169 

Formula (ml) 57±117 

İnek sütü (ml) 146±201 

Yoğurt (ml) 105±94 

Meyve (g) 80±82 

Sebze (g) 43±53 

Muhallebi(ml) 40±92 

Patates (g) 29±38 

Bisküvi, ekmek (g) 27±23 

Pirinç (g) 25±27 

Kaşık maması (g) 23±21 

Yumurta (g) 18±18 

Peynir (g) 16±15 

Et, tavuk, balık(g) 15±22 
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4.2.2. Enerji ve Besin Öğesi Alımları 
 

Tablo 4-19’dabebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları enerji ve besin öğesi 

değerleri görülmektedir. Günlük alımlar karşılaştırıldığında 12 aylık bebeklerin enerji, 

protein, protein yüzdesi, yağ, vitamin E, niasin, folik asit, vitamin B12, çinko, 

magnezyum ve fosfor alımlarının 9 aylık bebeklere göre istatistiksel olarak anlamlı 

ölçüde yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 

Tablo 4-19: Bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları ortalama enerji ve besin öğeleri 
değerleri, 9 ve 12 Aylık bebeklerin besin öğesi alımlarının karşılaştırılması 

Enerji ve besin 
öğeleri 

9 Aylık 12 Aylık Tüm  

Ort±SS Ort±SS Ort±SS p 

Enerji (kkal) 902±187 963±220 933±206 0,02 

Protein (g) 29±9 34±12 32±11 <0,001 

Protein (%) 13±2 14±3 13±3 <0,001 

Yağ (g) 41±10 44±11 43±10 0,013 

Yağ (%) 41±6 41±6 41±6 0,808 

Karbonhidrat (g) 102±26 109±32 105±29 0,075 

Karbonhidrat (%) 45±6 44±6 45±6 0,153 

Vitamin A (µg) 1031±677 1051±835 1041±760 0,832 

Vitamin D (µg) 2,6±2,5 2,8±3,1 2,7±2,8 0,561 

Vitamin E (mg) 3,3±1,6 4,3±2,1 3,8±2,0 <0,001 

Vitamin B1 (mg) 0,5±0,24 0,5±0,23 0,53±0,23 0,860 

Vitamin B2 (mg) 1,1±0,4 1,2±0,5 1,1±0,4 0,096 

Niasin (mg) 7,1±3,0 9,1±4,0 8,1±3,7 <0,001 

Vitamin B6 (mg) 1,0±0,3 1,0±0,3 1±0,3 0,238 

Folik asit (µg) 77±29 96±38 87±35 <0,001 

Vitamin B12 (µg) 1,2±0,7 1,9±2,2 1,5±1,7 0,004 

Vitamin C (mg) 58±32 53±26 56±29 0,186 

Kalsiyum (mg)  778±304 792±363 785±335 0,754 

Demir (mg) 6,2±2,9 6,6±3,2 6,4±3,0 0,386 

Çinko (mg) 4,2±1,5 4,9±1,9 4,5±1,8 0,001 

Magnezyum (mg) 94±31 111±39 103±36 <0,001 

Fosfor (mg) 591±212 661±249 627±234 0,017 

İyot (µg) 54,4±27,7 56,7±25,6 55±30 0,580 
T Testi     
p<0,05 anlamlı kabul edildi.     
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 Tablo 4-20’de 9 ve 12 aylık bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları 

ortalama enerji ve besin öğelerinin önerileri karşılama durumu görülmektedir. Tüm 

bebeklerin protein, yağ ile vitaminlerden A, B1, B2, B6, B12, niasini, minerallerden 

çinko, magnezyum ve fosforu önerilerin üzerinde aldıkları gözlendi. Önerilerin altında 

alınan besin öğelerinin ise tüm bebeklerde vitamin D, demir ve iyot olduğu belirlendi. 

Dokuz aylık bebeklerin demir, iyot, D ve E vitaminini, 12 aylık bebeklerin ise demir, 

iyot ve D vitaminini önerilerin altında aldığı saptandı.  

Tablo 4-20: Bebeklerin günlük beslenmeleri ile aldıkları ortalama enerji ve besin 
öğelerinin önerileri karşılama durumu 

Enerji ve Besin 
Öğeleri 

9 Aylık 12 Aylık Tüm Öneriler Besin Öğesi Alım Yeterliliği 

% % %  9 Aylık 12 Aylık Tüm 

Enerji (kkal) 127 136 131 710  ***  

Protein (g) 159 191 175 18 *** *** *** 

Yağ (g) 137 148 143 30* *** *** *** 

Karbonhidrat (g) 107 114 111 95*    

Vitamin A (µg) 206 210 208 500 *** *** *** 

Vitamin D (µg) 27 28 27 10 ** ** ** 

Vitamin E (mg) 66 86 76 5 **   

Vitamin B1 (mg) 177 175 176 0,3 *** *** *** 

Vitamin B2 (mg) 350 383 367 0,3 *** *** *** 

Niasin (mg) 177 227 203 4 *** *** *** 

Vitamin B6 (mg) 327 342 335 0,3 *** *** *** 

Vitamin B12 (µg) 244 370 308 0,5 *** *** *** 

Vitamin C (mg) 117 107 112 50    

Folik asit (µg) 96 120 108 80    

Kalsiyum (mg) 130 132 131 600    

Demir (mg) 56 60 58 11 ** ** ** 

Çinko (mg) 139 163 151 3 *** *** *** 

Magnezyum (mg) 125 148 137 75  *** *** 

Posfor (mg) 219 245 232 270 *** *** *** 

İyot (µg) 41 44 42 130 ** ** ** 
Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberinden alınan değerler 
*Dietary Reference Intake(DRI) alınan değerler 
**Önerilerin <%33= yetersiz 
***Önerilerin >%33= fazla  
. 
 

 

 



 

 

4.3. Anne Sütü Alımına Etki Eden Faktörler 
Tablo 4-21’de sadece anne sütüyle beslenme süresi ortancaları; cinsiyet, anne 

yaş grupları, anne eğitim grupları, baba yaş grupları, baba eğitim grupları, anne 

çalışma durumu ve çocuk sayısı grupları için karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Tablo 4-21: Sadece anne sütü alma süresinin çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre 
dağılımı 

Özellikler Ortalama±SS n Ortanca Min. Max. p 

Cinsiyet       

Kız 4,93±1,66 127 6,00 0,00 7,00 
0,976** 

Erkek  4,94±1.57 116 6,00 0,00 7,00 

Anne Yaş (yıl)      

 
0,48* 

<20  4,60±1,71 10 5,00 1,00 6,00 

21-30  4,84±1,68 137 6,00 0,00 6,00 

31-40 5,12±1,49 91 6,00 0,00 7,00 

≥41  4,80±1,79 5 6,00 2,00 6,00 

Baba Yaş (yıl)      

 
0,39* 

21-30 4,85±1,50 78 6,00 0,00 6,00 

31-40  4,98±1,61 138 6,00 0,00 7,00 

≥41  4,93±2,00 27 6,00 0,00 6,00 

Anne Eğitim (yıl)      

 
0,10* 

<8 5,18±1,85 34 6,00 0,00 6,00 

8-11  4,98±1,56 82 6,00 0,00 7,00 

≥12  4,83±1,59 127 6,00 0,00 7,00 

Baba Eğitim (yıl)      

 
0,86* 

<8  4,94±1,86 18 6,00 0,00 6,00 

8-11  4,72±1,67 97 5,00 0,00 7,00 

≥12  5,09±1,53 128 6,00 0,00 7,00 

Çocuk Sayısı      

 
0,10* 

1 4,73±1,76 137 6 0,00 6,00 

2 5,24±1,31 86 6 0,00 7,00 

3 ve üzeri 5,0±1,6 20 6 1,00 6,00 

Anne Çalışma Durumu     
 

0,31** Çalışan 5,04±1,55 122 6,00 0,00 7,00 

Çalışmayan 4,83±1,68 121 6,00 0,00 7,00 

*Tek yönlü Anova Testi      
**T Testi      
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Tablo 4.22’de toplam anne sütüyle beslenme süresi ortancaları; cinsiyet, anne 

yaş grupları, anne eğitim grupları, baba yaş grupları, baba eğitim eğitim grupları, anne 

çalışma durumu ve çocuk sayısı grupları için ayrı ayrı karşılaştırıldığında gruplar 

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

Tablo 4-22: Toplam anne sütü alma süresinin çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre 
dağılımı 

 

 

Özellikler Ortalama±SS n Ortanca  Min. Max. p 
Cinsiyet       

Kız 9,22±2,56 127 9,00 1,00 12,00 0,344** 
 Erkek  9,54±2,74 116 9,00 1,00 12,00 

Anne Yaş (yıl)      

 
0,138* 

<20  10,0±3,2 10 12,00 3,00 12,00 

21-30  9,1±2,7 137 9,00 1,00 12,00 

31-40 9,7±2,4 91 9,00 3,00 12,00 

≥41  9,6±3,9 5 12,00 3,00 12,00 

Baba Yaş (yıl)      
 

0,718* 
21-30 9,3±2,7 78 9,00 2,00 12,00 

31-40  9,4±2,6 138 9,00 1,00 12,00 

≥41  9,7±2,7 27 9,00 3,00 12,00 

Anne Eğitim (yıl)      
 

0,842* 
<8 9,4±2,9 34 2,00 12,00 9,00 

8-11  9,3±2,6 82 2,00 12,00 9,00 

≥12  9,4±2,6 127 1,00 12,00 9,00 

Baba Eğitim (yıl)      
 

0,057* 
<8  8,7±2,4 18 9,00 3,00 12,00 

8-11  8,9±3,0 97 9,00 1,00 12,00 

≥12  9,8±2,4 128 9,00 1,00 12,00 

Çocuk Sayısı      
 

0,526* 
1 9,1±2,9 137 9,00 1,00 12,00 

2 9,7±2,3 86 9,00 2,00 12,00 

3 ve üzeri 9,8±2,3 20 9,00 3,00 12,00 

Anne Çalışma Durumu      
0,737** Çalışan 9,4±2,6 122 900 2,00 12,00 

Çalışmayan 9,3±1,7 121 9,00 1,00 12,00 

*Tek yönlü Anova Testi      
**T Testi      
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Tablo 4-23'de ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen bebekler; 

cinsiyet, doğum ağırlığı, anne yaşı, anne eğitim süresi, baba yaşı, baba eğitim süresi, 

anne çalışma durumu ve ailenin toplam çocuk sayısı açısından karşılaştırıldı. Buna 

göre cinsiyet, anne yaşı, baba yaşı, anne çalışma durumu ve ailenin toplam çocuk 

sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.  

İlk 6 ay sadece anne sütü alanların doğum ağırlıkları almayanlara göre 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0,05). 

 

Tablo 4-23: İlk 6 ay sadece anne sütü alan ve almayanların sosyo-demografik 
özelliklerinin karşılaştırılması 

 Özellikler 
Sadece Anne Sütü Alma Süresi 
<6 ay 6 ay p 

Cinsiyet (n-%) 
   

Kız 52(%51) 75(%53,2) 0,73* 

Erkek 50(%49) 66(%46,8)  
Doğum Ağırlığı (g) (ort±SS) 3297±456 3397±444 0,028** 

Anne yaş (yıl)(ort+SS) 28,8±4,8 29,6±5,2 0,2** 

Anne eğitim (yıl)(ort+SS) 12,5±2,0 11,7±3,2 0,14** 

Baba yaş (yıl)(ort+SS) 32,8±5,2 34,0±5,4 0,054** 

Baba eğitim (yıl)(ort+SS) 12,4±2,1 12,7±2,5 0,12** 

Ailenin toplam çocuk sayısı (n-%)    
1 64(%62,7) 73(%51,8) 

0,23* 2 31(30,4) 55(%39) 

3 çocuk ve üzeri 7(%6,9) 13(%9,2) 

Anne Çalışma Durumu (n-%)    
Çalışmayan 48(%47,1) 74(%52,5) 

0,4* 
Çalışan 54(%52,9) 67(47,5) 

Toplam 102(%42) 141(%58) 
 

*Ki-kare Testi    

**T Testi    

p<0,05 anlamlı kabul edildi.    
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Tablo 4-24’de anne sütü verilmeye devam edilmesinin çeşitli sosyo-

demografik özelliklere göre dağılımı verilmiştir. Anne sütüne devam etme açısından 

karşılaştırıldığında; baba eğitiminde dokuz aylık bebeklerde fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,05). Dokuz aylık bebeklerde anne sütüne devam edilme 12 yıl ve üzeri 

eğitimli babaların bebeklerinde daha yüksek olduğu görüldü (%54,2).  

Tablo 4-25’de anne sütü verilmeye devam edilmesinin bebeğe ilişkin 

özelliklere göre dağılımı değerlendirildiğinde; cinsiyet12 aylık bebeklerde,enerji alımı 

12 aylık ve tüm bebeklerde, sadece anne sütü alım süresi tüm gruplarda fark istastiksel 

olarak anlamlıdır (p<0,05). Oniki aylık anne sütü verilmeye devam edilen bebeklerde 

erkek bebeklerin oranı kızlara göre daha yüksekti (%55,6). Enerji açısından 

karşılaştırıldığında anne sütüne devam etme, günlük alınan enerjinin daha düşük 

olmasını etkileyen bir faktör olarak gözlendi. Sadece anne sütü alma süresinin yüksek 

olması annelerin anne sütü vermeye devam etmesini arttırdığı saptandı. 
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Tablo 4-24: Anne sütü verilmeye devam edilmesinin çeşitli sosyo-demografik özelliklere 
göre dağılımı 

Özellikler  Evet Hayır p 

Anne yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <20 yaş 1 (% 1,1) 1 (% 4,0) 

0,551 
21-30 yaş 63 (% 67,0) 16 (% 64,0) 

31-40 yaş 29 (% 30,8) 7 (% 28,0) 

>41yaş 1 (% 1,1) 1 (% 4,0) 

12 Aylık <20 yaş 6 (% 6,7) 2 (% 5,8) 

0,745 
21-30 yaş 42 (% 46,7) 16 (% 47,0) 

31-40 yaş 39 (% 43,3) 16 (% 47,0) 

>41yaş 3 (% 3,3) 0 (% 0,0) 

Toplam <20 yaş 7 (% 3,8) 3 (% 5,1) 

0,952 
21-30 yaş 105 (% 57,1) 32 (% 54,2) 

31-40 yaş 68 (% 37,0) 23 (% 39,0) 

>41yaş 4 (% 2,2) 1 (% 1,7) 

Baba yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık 21-30 yaş 31 (% 33,0) 12 (% 48,0) 

0,381 31-40 yaş 53 (% 56,4) 11 (% 44,0) 

>41yaş 10 (% 10,6) 2 (% 8,0) 

12 Aylık 21-30 yaş 28 (% 31,1) 7 (% 20,6) 

0,314 31-40 yaş 50 (% 55,6) 24 (% 70,6) 

>41yaş 12 (% 13,3) 3 (% 8,8) 

Toplam 21-30 yaş 59 (% 32,0) 19 (% 32,2) 

0,750 31-40 yaş 103 (% 56,0) 35 (% 59,3) 

>41yaş 22 (% 12,0)  5 (% 8,5) 

Anne eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık 

 

<8 yıl 12 (% 12,8) 0 (% 0,0) 

0,077 8-11 yıl 34 (% 36,2) 7 (% 28,0) 

>12 yıl 48 (% 51,1) 18 (% 72,0) 

12 Aylık <8 yıl 14 (% 15,6) 8 (% 23,5) 

0,161 8-11 yıl 27 (% 30,0) 14 (% 41,2) 

>12 yıl 49 (% 54,4) 12 (% 35,3) 

Toplam <8 yıl 26 (% 14,1) 8 (% 13,6) 

0,942 8-11 yıl 61 (% 33,2) 21 (% 35,6) 

>12 yıl 97 (% 52,7) 30 (% 50,8) 

Baba eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <8 yıl 12 (% 12,8) 1 (% 4,0) 

0,040 8-11 yıl 31 (% 33,0) 15 (% 60,0) 

>12 yıl 51 (% 54,2) 9 (% 36,0) 
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Ki-kare Testi 

p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baba eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

12 Aylık <8 yıl 3 (% 3,3) 2 (% 5,8) 

0,518 8-11 yıl 35 (% 38,9) 16 (% 47,1) 

>12 yıl 52 (% 57,8) 16 (% 47,1) 

 

Toplam <8 yıl 15 (% 8,2) 3 (% 5,1) 

0,072 8-11 yıl 66 (% 35,8) 31 (% 52,5) 

>12 yıl 103 (% 56,0) 25 (% 42,4) 

Anne çalışma durumu 

(n-%) 

9 Aylık Çalışmayan 48 (% 51,1) 11 (% 44,0) 0,530 

Çalışan 46 (% 48,9) 14 (% 56,0)  

12 Aylık Çalışmayan 47 (% 52,2) 16 (% 47,1) 0,608 

Çalışan 43 (% 47,8) 18 (% 52,9)  

Toplam Çalışmayan 95 (% 51,6) 27 (% 45,8) 0,433 

Çalışan 89 (% 48,4) 32 (% 54,2)  

Toplam Çocuk Sayısı 

(n-%) 

9 Aylık 1 50 (% 53,2) 18 (% 72,0) 

0,207 2 36 (% 38,3) 5 (% 20,0) 

3 ve üzeri 8 (% 8,5) 2 (% 8,0) 

12 Aylık 1 49 (% 54,4) 20 (% 58,8) 

0,829 2 33 (% 36,7) 12 (% 35,3) 

3 ve üzeri 8 (% 8,9) 2 (% 5,9) 

Toplam 1 99 (% 53,8) 38 (% 64,4) 

0,360 2 69 (% 37,5) 17 (% 28,8) 

3 ve üzeri 16 (% 8,7) 4 (% 6,8) 
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Tablo 4-25: Anne sütü verilmeye devam edilmesinin bebeğe ilişkin özelliklere göre 
dağılımı 

Özellikler    Evet Hayır p 

Cinsiyet 

(n-%) 

9 Aylık Kız 51 (% 54,3) 14 (% 56,0) 
0,876 

Erkek 43 (% 45,7) 11 (% 44,0) 

12 Aylık Kız 40 (% 44,4) 22 (% 64,7) 
0,044 

Erkek 50 (% 55,6) 12 (% 35,3) 

Toplam Kız 91 (% 49,5) 36 (% 61,0) 
0,122 

Erkek 93 (% 50,5) 23 (% 39,0) 

Doğum Ağırlığı 

(g) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  3387±446 3301±564 0,486* 

12 Aylık  3366±446 3279±392 0,294* 

Toplam  3377±445 3288±468 0,206* 

Doğum Boyu 

(cm) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  50,1±2,1 50,2±2,5 0,938* 

12 Aylık  49,8±2,1 49,9±2,1 0,891* 

Toplam  49,9±2,1 49,98±2,3 0,943* 

Mevcut Ağırlık 

(g) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  9107±1075 8901±1397 0,498* 

12 Aylık  9921±1188 9584±1080 0,137* 

Toplam  9505±1200 9295±1260 0,262* 

Mevcut Boy 

(cm) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  72,6±2,5 72,5±3,5 0,915* 

12 Aylık  76,8±3,2 76,1±3,0 0,217* 

Toplam  74,7±3,54 74,6±3,68 0,842* 

Enerji 

(kcal) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  892±192 941±162 
0,202* 

12 Aylık  929,6±232 1051±156 <0,001* 

Toplam  910±213 1004±166 <0,001* 

Sadece Anne Sütü Alma 

Süresi (ay) 

(Ort±SS)  

9 Aylık  5,3±1,3 3,5±1,5 <0,001* 

12 Aylık  5,4±1,0 3,8±2,4 <0,001* 

Toplam  5,3±1,2 3,7±2,0 <0,001* 

Tamamlayıcı besine 

başlama zamanı (ay) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  5,8±0,48 5,5±0,92 0,134* 

12 Aylık  5,9±0,70 6,0±0,80 0,697* 

Toplam  5,9±0,60 5,8±0,88 0,529* 

Dört Besin Grubunu 

Tüketenler 

(n-%) 

9 Aylık Tüketmeyen 29 (% 30,9) 6 (% 24,0) 
0,504 

Tüketen 65 (% 69,1) 19 (% 76,0) 

12 Aylık Tüketmeyen 29 (% 32,2) 8 (% 23,5) 
0,345 

Tüketen 61 (% 67,8) 26 (% 76,5) 

Toplam Tüketmeyen 58 (% 31,5) 14 (% 23,7) 
0,254 

Tüketen 126 (% 68,5) 45 (% 76,3) 

 9 Aylık  94 (% 51,1) 25 (% 42,4)  

 12Aylık  90 (% 48,9) 34 (% 57,6)  

 Toplam  184 (% 75,7) 59 (%24,3)  

Ki-kare Testi, p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

*T Testi , p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
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4.4. Tamamlayıcı Beslenmeye Başlama Zamanına Etki Eden Faktörler 
 

Tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanının çeşitli sosyo-demografik 

özelliklere göre dağılımı Tablo 4-26’da verilmiştir. Değerlendirmede anne eğitimi 

arttıkça başlama zamanı erkene kaymakta idi, ancak fark istatistiksel açıdan anlamlı 

değildi. 

Tablo 4-26: Tamamlayıcı besine başlama zamanının çeşitli sosyo-demografik özelliklere 
göre dağılımının değerlendirmesi 

*Tek yönlü Anova Testi 
**T Testi 

 

Özellikler Ortalama±SS n Ortanca Min. Max. p 

Cinsiyet       

Kız 5,95±0,72 127 6,00 4,00 7,00 
0,066** 

Erkek 5,79±0,62 116 6,00 4,00 7,00 

Anne Yaş (yıl)      

 
0,57* 

<20  5,90±0,32 10 6,00 5,00 6,00 

21-30  5,81±0,76 137 6,00 4,00 7,00 

31-40 5,96±0,58 91 6,00 4,00 7,00 

≥41  5,80±0,45 5 6,00 5,00 6,00 

Baba Yaş (yıl)      
 

0,32* 
21-30 5,90±0,72 78 6,00 4,00 7,00 

31-40  5,83±0,70 138 6,00 4,00 7,00 

≥41  6,04±0,34 27 6,00 5,00 7,00 

Anne Eğitim (yıl)      
 

0,76* 
<8 5,94±0,49 34 6,00 4,00 7,00 

8-11  5,88±0,73 82 6,00 4,00 7,00 

≥12  5,85±0,69 127 6,00 4,00 7,00 

Baba Eğitim (yıl)      
 

0,45* 
<8  5,75±0,69 18 6,00 4,00 7,00 

8-11  5,94±0,66 97 6,00 4,00 7,00 

≥12  5,84±0,69 128 6,00 4,00 7,00 

Çocuk Sayısı      
 

0,59* 
1 5,88±0,73 137 6,00 4,00 7,00 

2 5,83±0,64 86 6,00 4,00 7,00 

3 ve üzeri 6,0±0,46 20 6,00 5,00 7,00 
Anne Çalışma 
Durumu       

0,54** Çalışan 5,85±0,66 122 6,00 4,00 7,00 

Çalışmayan 5,90±0,70 121 6,00 4,00 7,00 
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Tablo 4-27'de bebeklerin tamamlayıcı beslenmeye aylara göre başlama zamanı 

ile;cinsiyet, doğum ağırlıkları, sadece anne sütü alma süresi, toplam anne sütü alma 

süresi, anne yaşı, baba yaşı, anne eğitim süresi, baba eğitim süresi ve ailenin toplam 

çocuk sayısı açısından karşılaştırıldı. Buna göre sadece anne sütü alma süresi, toplam 

anne sütü alma süresi, anne yaşı, baba yaşı, anne eğitim süresi, baba eğitim süresi ve 

ailenin toplam çocuk sayısı açısından aylara göre tamamlayıcı beslenmede istatistiksel 

düzeyde anlamlı farklılık saptanmadı. Cinsiyet ve sadece anne sütü alma süreleri 

açısından fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Sadece anne sütü alma süresi 6. ayda 

tamamlayıcı besinlere başlayanlarda daha yüksek olduğu belirlendi. 

Tablo 4-27: Aylara göre tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanı ile çeşitli faktörlerin 
karşılaştırılması 

Özelikler 
Tamamlayıcı Beslenmeye Başlama Zamanı 

4. ay 5.ay 6.ay 7.ay p 

Cinsiyet      
     Kız       (n-%) 8 (%61,5) 15 (%39,5) 81 (%50,3) 23(%74,2) 

0,02* 
     Erkek   (n-%) 5 (%38,5) 23 (%60,5) 80 (%49,7) 8(%25,8) 

Doğum Ağırlığı (g) (ort±SS) 3242±575 3393±497 3367±438 3294±414 0,38** 

Sadece Anne Sütü Alma Süresi 
(ay)  (ort±SS)  2,3±1,3 3,8±1,6 5,6±1,3 5±1,2 <0,001** 

Toplam Anne Sütü Alma Süresi 
(ay) (ort±SS)  7,7±4,2 8,5±3,1 9,6±2,2 9,8±2,7 0,13** 

Anne Yaş (yıl)(ort±SS)  27,6±3,3 29,2±4,5 29,4±5,3 29,3±5,1 0,68** 

Anne Eğitim (yıl)(ort±SS)  12,4±2 12,4±2,2 11,8±3 12,5±2,5 0,74** 

Baba Yaş (yıl)(ort±SS)  32±2,7 32,7±4,8 33,9±5,4 33,1±6,3 0,47** 

Baba Eğitim (yıl)(ort±SS)  12,3±2,4 12,7±2,2 12,6±2,4 12,3±2,2 0,88** 

Ailenin Toplam Çocuk Sayısı 
(n-%)     

0,72* 
     1 çocuk 9 (%69,2) 21 (%55,2) 86(%53,4) 21 (%67,7) 

     2 çocuk 4 (%30,8) 15 (%39,5) 59(%36,6) 8 (%25,8) 

     3 çocuk ve üstü 0 (%0,0) 2 (%5,3) 16(%10) 2 (%6,5) 

Anne Çalışma Durumu (n-%)     

0,77*      Çalışmayan 7 (%53,8) 20 (%52,6) 83(%51,6) 13 (%41,9) 

     Çalışan 6 (%46,2) 18 (%47,4) 78(%48,4) 18 (%58,1) 

      Toplam 13 (%5,3) 38 (%15,6) 161(%66,3) 31 (%12,8)  

*Ki-kare Testi      
**Tek yönlü Anova Testi      
p<0,05 anlamlı kabul edildi.      
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Tablo 4-28’debebeklerin dört besin grubunu tüketip tüketmeme durumunun 

çeşitli özelliklere göre dağılımı görülmektedir. Tüm bebeklerde dört besin grubu 

tüketimi karşılaştırıldığında;anne yaşı, baba eğitimi ve alınan enerji açısından fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Tüm grupta 4 besin grubunu bebeklerine veren 

annelerin en çok 21-30 yaş arasında olduğu görüldü. Dört besin grubunu bebekler 

tarafından tüketimin 12 yıl ve üzeri eğitimli babaların yarısı tarafından sağlandığı 

saptandı. Enerji açısından karşılaştırıldığında dört besin grubunu tüketen bebeklerin 

aldıkları enerji daha yüksekti. 

Tablo 4-28: Dört besin grubunu tüketme durumunun çeşitli sosyo-ekonomik özelliklere 
göre dağılımı 

Özellikler Evet Hayır p 

Anne yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <20 yaş 0 (% 0,0) 2 (% 5,7) 

0,068 
21-30 yaş 54 (% 64,3) 25 (% 71,4) 

31-40 yaş 29 (% 34,5) 7 (% 20,0) 

>41yaş 1 (% 1,2) 1 (% 2,9) 

12 Aylık <20 yaş 4 (% 4,6) 4 (% 10,8) 

0,084 
21-30 yaş 38 (% 43,7) 20 (% 54,1) 

31-40 yaş 44 (% 50,6) 11 (% 29,7) 

>41yaş 1 (% 1,1) 2 (% 5,4) 

Toplam <20 yaş 4 (% 2,3) 6 (% 8,3) 

0,009 
21-30 yaş 92 (% 53,8) 45 (% 62,5) 

31-40 yaş 73 (% 42,7) 18 (% 25,0) 

>41yaş 2 (% 1,2) 3 (% 4,2) 

Baba yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık 21-30 yaş 31 (% 36,9) 12 (% 34,3) 

0,933 31-40 yaş 45 (% 53,6) 19 (% 54,3) 

>41yaş 8 (% 9,5) 4 (% 11,4) 

12 Aylık 21-30 yaş 18 (% 20,7) 17 (% 45,9) 

0,016 31-40 yaş 58 (% 66,7) 16 (% 43,3) 

>41yaş 11 (% 12,6) 4 (% 10,8) 

Toplam 21-30 yaş 49 (% 28,7) 29 (% 40,3) 

0,188 31-40 yaş 103 (% 60,2) 35 (% 48,6) 

>41yaş 19 (% 11,1) 8 (% 11,1) 

Anne eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <8 yıl 8 (% 9,5) 4 (% 11,4) 

0,620 8-11 yıl 27 (% 32,1) 14 (% 40,0) 

>12 yıl 49 (% 58,4) 17 (% 48,6) 
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Anne eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

12 Aylık <8 yıl 16 (% 18,4) 6 (% 16,2) 

0,932 8-11 yıl 28 (% 32,2) 13 (% 35,1) 

>12 yıl 43 (% 49,4) 18 (% 48,7) 

 Toplam <8 yıl 24 (% 14,0) 10 (% 13,9) 

0,708 8-11 yıl 55  (% 32,2) 27 (% 37,5) 

>12 yıl 92 (% 53,8) 35 (% 48,6) 

Baba eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <8 yıl 9 (% 10,7) 4 (% 11,4) 

0,058 8-11 yıl 27 (% 32,1) 19 (% 54,3) 

>12 yıl 48 (% 57,2) 12 (% 34,3) 

12 Aylık <8 yıl 4 (% 4,6) 1 (% 2,7) 

0,160 8-11 yıl 31 (% 35,6) 20 (% 54,1) 

>12 yıl 52 (% 59,8) 16 (% 43,2) 

Toplam <8 yıl 13 (% 7,6) 5 (% 6,9) 

0,012 8-11 yıl 58 (% 33,9) 39 (% 54,2) 

>12 yıl 100 (% 58,5) 28 (% 38,9) 

Anne çalışma 

durumu 

(n-%) 

9 Aylık Çalışmayan 39 (% 46,4) 20 (% 57,1) 
0,287 

Çalışan 45 (% 53,6) 15 (% 42,9) 

12 Aylık Çalışmayan 41 (% 47,1) 22 (% 59,5) 
0,209 

Çalışan 46 (% 52,9) 15 (% 40,5) 

Toplam Çalışmayan 80 (% 46,8) 42 (% 58,3) 
0,100 

Çalışan 91 (% 53,2) 30 (% 41,7) 

Mevcut 

Ağırlık (g) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  9144±1075 8871±1299 0,238* 

12 Aylık  9812±1146 9868±1223 0,806* 

Toplam  9484±1158 9383±1348 0,558* 

Mevcut Boy 

(cm) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  72,5±2,44 72,7±3,34 0,766* 

12 Aylık  76,7±3,26 76,5±2,86 0,856* 

Toplam  74,6±3,5 74,7±3,6 0,932* 

Enerji 

(kcal) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  922,3±178,5 853,6±198,9 0,067* 

12 Aylık  980,6±217 921,2±225 0,170* 

Toplam  952,0±200 888,3±213 0,028* 

 9 Aylık  84 (% 49,1) 35 (% 48,6)  

 12Aylık  87 (% 50,9) 37 (% 51,4)  

 Toplam  171 (% 70,4) 72 (% 29,6)  

Ki-kare testi 

*T Testi 

p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
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 Tablo 4-29’da öğün sıklığının çeşitli sosyo-ekonomik özelliklere göre dağılımı 

verilmiştir. Bebeklerin öğün sayılarına göre aldıkları enerji değerleri 

karşılaştırıldığında, arada istatistiksel farklılık saptanmıştır (p<0,05). Buna göre, 

yapılan Post Hoc Tukey Testi sonucunda 12 aylık bebeklerde enerji alımının 7-9 öğün 

ile beslenen bebekler ile 9 ve üzeri öğün beslenen bebekler arasında farklılaştığı 

belirlendi. Anne yaşı açısından bazı gruplara ait bebek bulunmadığından istatistiksel 

bir değerlendirme yapılamamıştır. 

 

Tablo 4-29: Öğün sıklığının çeşitli sosyo-ekonomik özelliklere göre dağılımı 

Özellikler 4-6 öğün 7-9 öğün 9 öğün ve üzeri p 

Anne yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <20 yaş 0 (% 0,0) 2 (% 2,7) 0 (% 0,0) 

- 
21-30 yaş 15 (% 68,2) 47 (% 64,4) 17 (% 70) 

31-40 yaş 6 (% 27,3) 23 (% 31,5) 7 (% 30) 

>41yaş 1 (% 4,5) 1 (% 1,4) 0 (% 0,0) 

12 Aylık <20 yaş 3 (% 8,6) 3 (% 4,4) 2 (% 9,5) 

- 
21-30 yaş 15 (% 42,9) 36 (% 52,9) 7 (% 33,3) 

31-40 yaş 15 (% 42,9) 28 (% 41,2) 12 (% 57,2) 

>41yaş 2 (% 5,7) 1 (% 1,5) 0 (% 0,0) 

Toplam 

 

<20 yaş 3 (% 5,3) 5 (% 3,5) 2 (% 4,4) 

0,535 
21-30 yaş 30 (% 52,6) 83 (% 58,9) 24 (% 53,4) 

31-40 yaş 21 (% 36,8) 51 (% 36,2) 19 (% 42,2) 

>41yaş 3 (% 5,3) 2 (% 1,4) 0 (%0,0) 

Baba yaş 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık 21-30 yaş 10 (% 45,5) 25 (% 34,2) 8 (% 33,3) 

0,879 31-40 yaş 10 (% 45,5) 40 (% 54,8) 14 (% 58,4) 

>41yaş 2 (% 9,0) 8 (% 11,0) 2 (% 8,3 ) 

12 Aylık 21-30 yaş 11 (% 31,4) 17 (% 25,0) 7 (% 33,3) 

0,805 31-40 yaş 19 (%54,3) 44 (% 64,7) 11 (%52,4) 

>41yaş 5 (% 14,3) 7 (% 10,3) 3 (% 14,3) 

Toplam 21-30 yaş 21 (% 36,8) 42 (% 29,8) 15 (% 33,3) 

0,860 31-40 yaş 29 (% 50,9) 84 (% 59,6) 25 (% 55,6) 

>41yaş 7 (% 12,3) 15 (% 10,6) 5 (% 11,1) 

Anne eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <8 yıl 1 (% 4,5) 9 (%12,3) 2 (% 8,3) 

0,677 8-11 yıl 9 (% 40,9) 22 (% 30,1) 10 (% 41,7) 

>12 yıl 12 (% 54,6) 42 (% 57,6) 12 (% 50,0) 

 12Aylık <8 yıl 10 (% 28,6) 8 (% 11,8) 4 (% 19,0) 

0,308 8-11 yıl 11 (% 31,4) 24 (% 35,3) 6 (% 28,6) 

>12 yıl 14 (% 40,0) 36 (% 52,9) 11 (% 52,4) 
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Anne eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

Toplam <8 yıl 11 (% 19,3) 17 (% 12,1) 6 (% 13,3) 

0,661 8-11 yıl 20 (% 35,1) 46 (% 32,6) 16 (% 35,6) 

>12 yıl 26 (% 45,6) 78 (% 55,3) 23 (% 51,1) 

Baba eğitim 

(yıl) 

(n-%) 

9 Aylık <8 yıl 1 (% 4,5) 9 (% 12,3) 3 (% 12,5) 

0,605 8-11 yıl 11 (% 50,0) 28 (% 38,4) 7 (% 29,2) 

>12 yıl 10 (% 45,5) 36 (% 49,3) 14 (% 58,3) 

12Aylık <8 yıl 3 (% 8,6) 2 (% 2,9) 0 (% 0,0) 

0,420 8-11 yıl 16 (% 45,7) 27 (% 39,7) 8 (% 38,1) 

>12 yıl 16 (% 45,7) 39 (% 57,4) 13 (% 61,9) 

Toplam <8 yıl 4 (% 7,0) 11 (% 7,8) 3 (% 6,7) 

0,664 8-11 yıl 27 (% 47,4) 55 (% 39,0) 15 (% 33,3) 

>12 yıl 26 (% 45,6) 75 (% 53,2) 27 (% 60,0) 

Anne çalışma 

durumu 

(n-%) 

9 Aylık Çalışmayan 8 (% 36,4) 39 (% 53,4) 12 (% 50,0) 
0,373 

Çalışan 14 (% 63,6) 34 (% 46,6) 12 (% 50,0) 

12 Aylık Çalışmayan 22 (% 62,9) 30 (% 44,1) 11 (% 52,4) 
0,195 

Çalışan 13 (% 37,1) 38 (% 55,9) 10 (% 47,6) 

Toplam Çalışmayan 30 (% 52,6) 69 (% 48,9) 23 (% 51,1) 
0,887 

Çalışan 27 (% 47,4) 72 (% 51,1) 22 (% 48,9) 

Mevcut 

Ağırlık (g) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  9191±1448 8954±1016 9280±1224 0,410* 

12 Aylık  9702±1290 9891±1127 9838±1102 0,742* 

Toplam  9505±1364 9406±1166 9541±1189 0,760* 

Mevcut Boy 

(cm) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  72,6±3,9 72,6±2,4 72,6±2,5 0,991* 

12 Aylık  76,6±3,1 76,9±3,0 75,6±3,4 0,248* 

Toplam  75,0±3,9 74,7±3,5 74,1±3,3 0,389* 

Enerji 

(kcal) 

(Ort±SS) 

9 Aylık  852±153 918±196 899±183 0,35* 

12 Aylık  929±185 1005±218 880±255 0,04* 

Toplam  899±176 960±211 890±217 0,051* 

 9 Aylık  22 (% 38,6) 73 (% 51,8) 24 (% 53,3)  

 12Aylık  35 (% 61,4) 68 (% 48,2) 21 (% 46,7)  

 Toplam  57 (% 23,5) 141(% 58,0) 45 (% 18,5)  

Ki-kare testi 

*T Testi 

p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
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5. TARTIŞMA 

Her anne bebeği için en ideal sütü üretir (73). İlk 6 ay anne sütü bebeğin D ve 

K vitamini dışındaki bütün besin öğesi gereksinimlerini miktar ve kalite yönünden tek 

başına karşılamak için yeterlidir (23,73). Altı ay-iki yaş döneminde de anne sütü 

bebeğin besin öğesi gereksinimlerinin karşılanmasına önemli ölçüde katkıda bulunur 

(74). Anne sütü, bebeğin immün sistemini güçlendirir (20) bu yolla, morbidite (21,75-

77), mortalite (23,74-77) ve sağlık harcamalarını azaltır (27,76,77). Ayrıca anne sütü 

bebek için olduğu kadar anne için de kısa ve uzun vadede pek çok fayda sağlayan 

canlı bir besindir (19,27,74,76,77).  

Bütün bu üstünlüklerinin yanı sıra, anne sütü 6. aydan itibaren bebeğin besin 

öğesi gereksinimlerini tek başına karşılayamamakta ve tamamlayıcı besinlerin 

başlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde (8,9,10) yapılan 

epidemiyolojik çalışmalar tamamlayıcı beslenmeye başlandığı dönemde besinlerin 

yetersiz ve düşük kaliteli olması nedeniyle malnütrisyon ve anemi gibi sorunların 

yaygın olduğunu göstermiştir. Buna karşın gelişmiş ülkelerde (11,12,41) ise 

bebeklerin yeterli hatta fazla beslenmelerine bağlı şişmanlık riskinin arttığı 

bildirilmiştir.  

Gelişmemiş ülkelerde tamamlayıcı besinlerin kalitesinin arttırılması sağlığı 

iyileştiren, morbidite ve mortaliteyi azaltan en düşük maliyetli uygulamalardan biri 

olarak gösterilmiştir (46,78). Anne sütünün ilk 6 ay tek başına verilmesi, 6. aydan 

itibaren anne sütüyle beraber uygun tamamlayıcı besinlerin başlanması ve çinko-A 

vitamini takviyesiyle beş yaş altı ölümlerin yaklaşık %31 oranında azaltılabileceği 

bildirilmiştir (46,79). 

5.1. Anne Sütü 
Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesi tarafından imzalanarak uygulamaya 

geçirilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, çocukların en temel haklarından biri olan 

“anne sütü ile beslenme hakkı” üzerinde önemle durulmaktadır. Anne sütüyle 

beslenme konusunda yapılan pek çok özendirici çalışma sayesinde, ülkemizde 

emzirme oranlarının arttığı ancak yine de mevcut durumun hedeflerin altında olduğu 

belirtilmektedir (80,81).  
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Dünya Sağlık Örgütü sadece anne sütü verme oranını 4. ay için %39 (82), 6. ay 

için %34,8 (83) olarak bildirmiştir. Amerika’da 2007 yılında yapılan bir çalışmada 

sadece anne sütü verme oranı 3. ay için %33,5, 6. ay için %13,8 olarak saptanmıştır 

(76). Amerika Sağlıklı Bireyler 2020 çalışması kapsamında sadece anne sütü verme 

oranı 3. ay için %44,3, 6. ay için ise %23,7 olarak hedeflenmiştir (76,84). Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 yılı verilerine göre, 6. ay SAS verme 

oranının yıllar içinde artarak %41,6’ya ulaştığı bildirilmiştir. Ülkemizin farklı illerinde 

yapılmış çalışmalarda 4. ay SAS verme oranının %33,0-%63,0 (59,74,85-87), 6. ay 

SAS verme oranının %8,7-%65,0 (59,74,81,85,87-89) arasında değiştiği görülmüştür. 

Çalışmamızda SAS verme oranı 4. ayda %83,1, 6. ayda %58,0 olarak saptanmıştır. 

Dördüncü ay SAS verme oranı benzer çalışmalarda belirtilen oranlardan sevindirici bir 

şekilde yüksek, 6. ay SAS verme oranı ise Şaşmaz ve arkadaşlarının (88) çalışması 

dışındaki diğer çalışma sonuçlarından yüksek olduğu bulunmuştur. 

Amerika’da yapılmış çalışmada (15) 12 aylık bebeklerde anne sütüne devam 

etme oranı %24,0 olarak belirlenmiştir. Bertini ve arkadaşlarının (54) İtalya’da 

yaptıkları çalışmada 9 ve 12 ay emzirmeye devam etme oranları sırasıyla %26,4, %17 

olarak bulunmuştur. Anne sütüne ilişkin Hong Kong’da yapılmış çalışma annelerin 

%12,5’inin 12. ayda halen anne sütü verdiğini saptamıştır (90). Emzirmeye devam 

etme oranı TNSA 2008 yılı verilerine göre 8-9, 10-11, 12-15 aylık bebeklerde sırasıyla 

%76,4, %68,9 ve %56,7 olarak bildirilmiştir (91).  Çocuk sağlığı izlem polikliniğinde 

yapılan farklı çalışmalarda bebeklere 12 ay anne sütü verme oranları %62,5 ve %79,7 

olarak bildirilmiştir(59,92). Kutlu ve Marakoğlu’nun (89) çalışmasında bu oranın 

oldukça düşük (%38,9) olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda 9 aylık bebeklerin 

%79’una, 12 aylık bebeklerin ise %72,6’sına halen anne sütü verildiği saptanmıştır. 

Bu oranın yapılan birçok çalışma değerinden yüksek olduğu görülmüştür (15,59,89-

91).  

Briefel ve arkadaşlarının çalışmasında, ortalama emzirme süresi 5,5 ay olarak 

bulunmuştur (57). Ülkemizde yapılmış bazı çalışmalarda (74,81,88,89) ortalama 

emzirme süresinin 8,5-11,0 ay arasında değişmekte olduğu, buna karşın Tunçel ve 

arkadaşlarının (85) çalışma sonucunun daha düşük (4,8 ay) olduğu görülmüştür. Bizim 

çalışmamızda ortalama emzirme süresi 9,4 ay olup, Ünsal (74) ve Tunçel (85)’in 

çalışma sonuçlarından yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütünün özendirilmesi ve emzirme konusunda 

doğru bilgi ve alışkanlıkların kazandırılması amacıyla, doğum hizmeti veren 

hastanelerde 1991 yılında “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler 

Programı” başlatılmış ve program 2001 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarını da 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu program sayesinde anne sütü ile beslenmeye 

daha erken başlandığı ve anne sütünün daha uzun süre verildiği belirlenmiştir (93). 

Arslan (94) ve Turan (95)’ın çalışmalarında erken dönemde sağlık profesyonelleri 

tarafından yapılan eğitimlerin anne sütü ile besleme uygulamalarını iyileştirdiği 

bildirilmiştir. Çalışmamızdaki anne sütü verme oranlarının yüksek olmasının; 

bebeklerin bebek dostu bir hastanede doğması, deneyimli bir ekip tarafından 

izlenmesi, bu süreçte annelerin anne sütüne ilişkin süreli eğitim almasından 

kaynaklanabileceği düşünüldü.  

Literatürde anne sütü ile beslenme uygulamalarını etkileyen faktörler; anne 

yaşı, eğitimi, çalışma durumu, sigara kullanımı, sosyo-ekonomik düzeyi, ırkı, bebeğin 

ilk çocuk olması vb olarak belirlenmiştir (55,96-98 kaynak: 94p.2). 

Annenin çalışmasının, sadece ve toplam anne sütü verme sürelerine etkisini 

inceleyen çalışma sonuçları farklılıklar göstermektedir. Annenin çalışıyor olması 

sadece ve toplam anne sütü verme sürelerini Tunçel (85), Ortiz (99) ve Küçük 

(100)’ün çalışmalarında olumsuz yönde etkilediği, bizim çalışmamız dahil Ünsal (74), 

Marakoğlu(89) ve Kondolot (101) çalışmalarında ise etkilemediği saptanmıştır. 

Çalışan annenin iyi bir emzirme danışmanlığı alması emzirme süresini artırabilir. 

Çalışmamızın yapıldığı birimde bu konuda hizmet veriliyor olması bu farkın 

görülmemiş olması bu farkın görülmemiş olmasının bir nedeni olabilir. 

Çalışmalaranne eğitim seviyesinin yüksek olmasının; sahip olunan çocuk 

sayısını azaltan ve gelir durumunu yükselten bir etmen olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

yüksek eğitim seviyesine sahip olan annelerin, daha uzun süre emzirmek ve çocuk 

beslenmesine daha çok zaman ayırmak istedikleri ve böylece bebeğin beslenme 

durumunun iyileştiği belirtilmiştir (54,102). Bazı çalışmalarda ise eğitim düzeyi 

düştükçe emzirme süre ve yüzdelerinin yükseldiği belirlenmiştir (74,85,103). 

Ülkemizde yapılmış birçok çalışmada ise (74,81,86,89,94,100) anne eğitiminin, SAS 

ve toplam anne sütü verme sürelerini etkilemediğini göstermektedir.  

Anne sütü ile beslenme uygulamalarını, annenin çalışma durumu ve eğitim 

düzeyi dışında ailedeki toplam çocuk sayısı, anne-baba yaşı, babanın eğitim düzeyi, 
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bebeğin doğum ağırlığı ve cinsiyeti gibi faktörlerin etkilediği belirtilmektedir (55,96-

98 kaynak: 94p.2,78,99). 

Pisacane ve arkadaşlarının (104) yaptıkları çalışmada, babalara anne sütüne 

ilişkin verilen eğitimin, anne sütü verme oran ve sürelerini yükseltmesinin yanı sıra 

başarılı emzirme uygulamalarını da desteklediği belirtilmiştir. Tarrant ve 

arkadaşlarının (90) çalışmasında da emzirmenin devam ettirilmesinde baba desteğinin 

önemli olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda eğitim süresi 12 yıl ve üzerinde olan 

babaların, bebeklerinde anne sütüne devam edilme oranlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu bulgu babaların anne sütü ve bebek beslenme uygulamalarında etkin 

bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

Doğum ağırlığı, bebek beslenme uygulamalarını etkileyen diğer bir faktördür. 

Özellikle düşük doğum ağırlığı, annelerin bebeklerini beslemek için daha fazla arayış 

içinde olmalarına, sütlerinin yetmeyeceğini düşünüp kaygılanmalarına ve tamamlayıcı 

besinlere erken başlamalarına neden olmaktadır (39). Bertini (54) ve Hendricks (105) 

çalışmalarında doğum ağırlığının, sadece anne sütü verme ve emzirmeye devam 

etmede etkili olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızda ilk 6 ay sadece anne sütü alan 

bebeklerin doğum ağırlıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Kondolot ve arkadaşlarının (101) çalışmasında olduğu gibi bizim çalışmada da 

cinsiyetin, annelerin SAS verme süresini etkilemediği, buna karşın anne sütüne devam 

etmenin 12 aylık ve tüm erkek bebeklerde daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Ailedeki toplam çocuk sayısının, anne sütü uygulamalarını etkilediği 

bildirilmiştir (74,86,90). Telatar ve arkadaşlarının (86) yaptığı çalışmada, üç ve daha 

fazla sayıda çocuk sahibi olan annelerin, SAS verme ve ortalama emzirme sürelerinin 

daha yüksek olduğu, Ünsal ve arkadaşlarının (74) çalışmasında ise tek çocuk sahibi 

olan annelerin ilk 6 ay SAS verme oranlarının yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmamızda ise ailedeki toplam çocuk sayısının sadece ve toplam anne sütü verme 

sürelerini etkileyen bir faktör olmadığı saptanmıştır. Bu durum 3 ve üzeri çocuk sahibi 

olan aile sayısının araştırmamızda çok az olmasından kaynaklanabilir.  

Anne sütü bebek için optimal büyümeyi sağlar, aynı zamanda vücut ağırlığını 

kontrol etmede rol oynayan nöroendokrin ve immünolojik yolları düzenler (106). 

Bebek emmeyle kendi doygunluk sinyalleri doğrultusunda beslenmesine karar vererek 

fazla enerji alımı engellenmiş olur (107).Çalışmamız enerji açısından 

değerlendirildiğinde, anne sütüne devam eden bebeklerin aldıkları enerjinin daha 
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düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulgu ile anne sütüne devam etmenin, yüksek kalori 

alımını engelleyerek bebekleri çocukluk çağı obezitesinden korumada önemli bir rol 

oynayabileceği gösterilmiştir. Bu sonuç ayrıca literatürde yer alan“anne sütüne devam 

edilmesinin bebekleri obeziteden korumada etkili olabileceği” 

bulgusunudesteklemektedir (41,73,83,106-108). 

Anne sütüne devam eden bebeklerde sadece anne sütü alım sürelerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgüt’ü önerileri doğrultusunda anne 

sütünün ilk 6 ay tek başına verilmesinin, anne sütüne devam etme 

süresininarttırılmasında etkili olabileceği,böylece öneriler doğrultusunda 2 yaşına 

kadar anne sütüne devamın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini 

göstermektedir. 

Çalışmamızın en önemli sınırlamalarından biri, anne sütü miktarının tam olarak 

ölçülememesidir. Literatürde anne sütü miktarının belirlenmesine ilişkin farklı 

uygulamalar mevcuttur (71,72,109-114). Örneğin Lönnerdal (109), Borschel (110), ve 

Kent(111)'in çalışmalarında, anne sütü miktarını, bebeklerin ağırlıklarının emme 

öncesi ve sonrası tartımları ile değerlendirmiştir. Her anneye hassas tartı verilmesi ve 

tartımlar için uzun zaman gerektirmesi nedeni ile bu yöntemin büyük gruplara 

uygulanması oldukça zordur. Amerika ve Kanada’da yapılmış çalışmalarda, 7-12 ay 

arası bebeklerin günlük aldığı toplam anne sütü miktarı, 600 ml olarak kabul edilmiştir 

(112-114). Noble'nin çalışmasında (70) ise, anne sütü miktarı, 10 dakika ya da daha 

fazla süren emzirmede 100 ml, 10 dakikadan az sürenlerde ise dakika başına göre 

belirlenmiştir (örneğin 10ml/dakika). Bu yöntem ALSPAC takımı tarafından farklı 

çalışmalarda (70,71) kullanılmıştır. Çalışmamızda da bu yöntem kullanılarak 

bebeklerin aldıkları anne sütü miktarı hesaplanmıştır. 

5.2. Tamamlayıcı Beslenme 

5.2.1. Tamamlayıcı Beslenmeye Başlama 
Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ESPHGAN ve ADA tamamlayıcı besinlere 6. 

ayda başlanılmasını önermektedir (39,77,83). Buna karşın ülkemiz (85,86,115,116) 

dahil, gelişmiş (12,13,40,41,117) ve gelişmekte (9,16,105,118,119) olan birçok ülkede 

yapılan çalışmalarda, önerilerin aksine tamamlayıcı besinlere erken başlandığı 

belirlenmiştir.  
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Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 yılı verilerine göre, 

bebeklerin %56’sına 2-3 aylık dönemde tamamlayıcı beslenmeye başlanmaktadır (91). 

Çalışma grubumuzdaki bebeklere 6. ayda tamamlayıcı beslenmeye başlanma oranı 

%66,3 olup, TNSA 2008 çalışma sonucundan yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Tamamlayıcı besinlere başlama zamanı Arslan (94), Şaşmaz (88) ve Tunçel 

(85)’in çalışmalarında sırasıyla ortalama 5,5 ay, 5,6 ay ve 2,0 ay olarak saptanmıştır. 

Bizim çalışmamızın ortalamasının (5,9 ay) diğer çalışma sonuçlarından yüksek olduğu 

bulunmuştur.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, tamamlayıcı besinlere erken başlanmasında 

bebeğe ve anneye ilişkin pek çok faktörün rol oynadığı görülmüştür. Bebeğe ilişkin 

faktörler; bebeğin cinsiyeti, düşük doğum ağırlığı, sezaryen doğması, doğum sonrası 

yoğun bakımda kalması, geç emzirilmesi, emzik-biberon kullanması, ilk 4 hafta 

sürecindeki beslenmesi olarak bulunmuştur (74,90,117). Annenin ırkı, yaşı, eğitim 

düzeyi, sigara içme alışkanlığı, gelir düzeyi, doğum sayısı, çalışma durumu, 

geleneksel inanış, eş ve çevre desteği ise anneye ilişkin faktörler olarak belirtilmiştir 

(12,13,90,116,117,120).  

Anne (13,16,35,105) ve baba (16)  eğitim düzeyinin tamamlayıcı besinlere 

uygun zamanda başlamayı etkileyen bir faktör olduğu çalışmalarla belirlenmiştir. Beş 

Avrupa ülkesinde yapılan çalışmada, anne eğitim düzeyinin düşük olmasının annelerin 

erken dönemde tamamlayıcı besinlere başlamalarına neden olduğu saptanmıştır (40). 

Scott ve arkadaşlarının (117) çalışmasında, erken dönemde tamamlayıcı besinlere 

başlama oranının eğitim süresi 12 yıldan az olan annelerde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Buna karşın annenin eğitim düzeyinin, tamamlayıcı besinlere uygun 

zamanda (94,115,120)  veya erken (1116) başlanmasında etkili olmadığını gösteren 

çalışma sonuçları da bulunmaktadır. Şanlıer (115), Arslan (94), ve Hizel (120) çalışma 

sonuçlarına benzer olarak çalışmamızda anne eğitim düzeyinin tamamlayıcı besinlere 

başlama zamanını etkilemediği görülmüştür. 

Annenin yaşı ile tamamlayıcı besinlere uygun zamanda başlama arasında 

çalışmalarda ilişki bulunmuştur (13,35,105). Beş Avrupa ülkesinde yapılmış 

çalışmada, genç annelerin tamamlayıcı besinlere erken dönemde başladığı saptanmıştır 

(40). Bizim çalışmamızda ve yapılan bazı çalışmalarda (16,116,120) tamamlayıcı 

besinlere başlama zamanının anne yaşından etkilenmediği belirlenmiştir. 
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Uygun zamanda tamamlayıcı besinlere başlanmasını, bebeğin ilk çocuk 

olmasının pozitif yönde etkilediği (105), bebeğin cinsiyet ve doğum ağırlığının (116) 

ise etkilemediği görülmüştür. 

Çalışmamızda babanın yaşının ve eğitim durumunun, annenin çalışmasının ve 

ailedeki toplam çocuk sayısının tamamlayıcı besinlere başlama zamanını etkilemediği 

bulunmuştur. Sadece anne sütü verme süresinin tamamlayıcı besinlere başlama 

zamanını etkilediği ve altıncı ayda tamamlayıcı besinlere başlananlarda sadece anne 

sütü verilme süresinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

5.2.2. Tamamlayıcı Beslenme Uygulamaları 
Kültürel, ekonomik durum ayrıca anne ve bebeğe ilişkin özellikler beslenme 

uygulamalarının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesine neden olmaktadır (39).  

Kanada’da Friel ve arkadaşlarının (113) çalışmasında bebeklere ilk 

tamamlayıcı besin olarak en çok tahıllı bebek mamalarının verildiği saptanmıştır. 

Arslan ve arkadaşlarının (94) çalışmasına göre ilk başlanan tamamlayıcı besinler 

sırasıyla  meyve suyu (%21,6), yoğurt (%18,9), sebze çorbası (%9,9), inek sütü (%7,2) 

ve bisküvi (%6,3) olarak bulunmuştur. İlk başlanan tamamlayıcı besin, Tunçel ve 

arkadaşlarının çalışmasında (85) unlu sütlü formula (%11,5) ve inek sütü (%9,3) 

olarak belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda ise ilk tamamlayıcı besin olarak annelerin 

%26’sının meyve püresi-suyunu, %24’ünün sebze püresi ve çorbasını, %21’inin 

çorbayı ve %12’sinin de muhallebiyi tercih ettiği görülmüştür. Bu durum çalışmanın 

yürütüldüğü birimde verilen tamamlayıcı besin önerileri ile benzerlik göstermektedir. 

Ancak yine de önerileri uygulayan annelerin sayısı çok düşüktür.  

Bebeklere tamamlayıcı besin verilme sıklığı, anne sütü miktarına ve verilme 

sıklığına, öğünde tüketilen besin miktarına ve enerji yoğunluğuna bağlı olarak 

değişmektedir (5,36). Anne sütü alan bebekler için uygun tamamlayıcı beslenme öğün 

sayıları; 9. ayda 3-4 kez olan tamamlayıcı beslenmeye 12. ayda ilave besleyici 1-2 ara 

öğün olarak belirlenmiştir (5). Amerika’da yapılan çalışmada, bebeklerin günlük öğün 

sayısının 3 ile 15 arasında değiştiği ve ortalama 7 olduğu saptanmıştır (121). 

Amerika’da yapılmış diğer bir çalışmada 10,5 aylık bebeklerin günlük öğün sayısı 7, 

12 aylık bebeklerin ise 6 olarak bulunmuştur (13). Çalışmamızdaki 9 ve 12 aylık 

bebeklerin yarısının günde 4-6 kez tamamlayıcı besinlerle beslendiği saptanmıştır. 

Avusturalya’da anne sütü alan 9 aylık bebeklerin miktar olarak en çok sırasıyla 
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anne sütü (426 ml), formula (231 ml), inek sütü (96 ml), süt ürünleri (109 ml), meyve 

(108 g) ve sebze (98 g); anne sütü almayan bebeklerin ise en çok  formula (690 ml), 

inek sütü (160 ml), süt ürünleri (119 ml), bebek yemekleri (102 g), sebze (83 g) ve 

meyve (82 g) tükettikleri görülmüştür (122). 

Brezilya’da yapılan bir çalışmada (123) tamamlayıcı besin olarak meyve, sebze 

ve etin düşük düzeyde, buna karşın inek sütü ve pirinç unundan yapılan lapanın fazla 

oranda tüketildiği belirtilmiştir.  

Bizim çalışmamızda bebeklerin en çok tükettikleri tamamlayıcı besinlerin 

sırasıyla inek sütü (146 ml), yoğurt (105 ml) ve meyve (80 g) olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda et çeşitleri, peynir ve yumurtanın en az tüketilen besinler olduğu 

saptanmıştır.  

Tamamlayıcı beslenme kalitesini saptamaya yönelik yapılmış bir çalışmada 9-

12 aylık dönemde bebeklerin beslenmesinde yer verilen besin grupları sayısının arttığı, 

tahıl ve sütün (anne sütü hariç) ana besin grubu olmaya devam ettiği belirlenmiştir 

(124). Amerika’da bebek beslenme uygulamaları üzerine yapılmış IFPS II çalışmasına 

göre 9 aylık bebeklerin büyük çoğunluğun günde en az 1 kere 3 farklı besin 

grubunu(tahıl, sebze ve meyve, et ve türevleri) tükettiği bulunmuştur (15). Bizim 

çalışmamızda bebeklerin büyük çoğunluğu (% 70,4) günde dört besin grubunu 

tüketmekteydi. Diğer çalışmaların aksine çalışmamızda bebeklerin daha dengeli 

beslenmekte olduğu görülmüştür (15,124). 

Endonezya’da yapılan çalışmada 9-11 aylık bebeklerin en sık pirinç, tahıllı 

bebek mamaları, havuç, bisküvi, kraker ve et suyu çorbalarını tükettiği bulunmuştur 

(125). 

Brezilya’da 4-12 aylık bebeklerde yapılan çalışmaya göre bebeklerin büyük 

çoğunluğunun inek sütü almakta olduğu bulunmuştur (130). Amerika FIT 2002 

(57)’de 9-11 aylık bebeklerin %22’sine inek sütü verildiği, FIT 2008 (126)’de ise 

azalarak %17 olduğu belirtilmiştir. Bebek beslenme uygulamalarını içeren 

Amerika’daki diğer bir çalışmada ise 12 aylık bebeklerin %81’inin inek sütü aldığı 

bulunmuştur (127). Bertini ve arkadaşlarının (54) çalışmasında, 9 aylık bebeklerin 

%51,3’üne inek sütü verildiği belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda içecek olarak inek 

sütü verilme oranı 9 aylık bebeklerde %34,5, 12 aylık bebeklerde ise bu oranın artarak 

%53,2 olduğu saptanmıştır. 

Dokuz-11 aylık bebeklerin öğünlerde en sık tükettikleri besinleri inceleyen 
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çalışmada; kahvaltı öğününde tahıllı bebek mamaları ve formulanın, öğle öğününde 

formula, ev yemeği, ekmek ve elma suyunun, akşam öğününde ise formula, ev 

yemeği, tavuk, pilav-makarna ve tahıllı bebek mamalarının yer aldığı belirlenmiştir. 

Formula, anne sütü ve krakerin bütün ara öğünler için en sık tüketilen besinler olduğu, 

bunlardan farklı olarak kuşluk ve ikindi öğünlerinde elma suyunun, bebek 

kurabiyelerinin ve tüketime hazır tahıllı bebek mamalarının diğer en sık tüketilen 

besinler olduğu bulunmuştur. Oniki-14 aylık dönemdeki bebeklerin öğünlerinde besin 

çeşitliliğinin arttığı gözlenmiştir. Kahvaltı öğününde tam ve düşük yağlı inek sütü, 

tahıllı bebek mamaları, muz, ekmek, hamur işleri, yumurta, tereyağ ve diğer yağ 

çeşitleri tüketilmiştir. Öğle ve akşam her iki öğünde de tam yağlı inek sütü, ekmek, 

peynir, tavuk en sık tüketilen besinler olarak belirtilmiştir. Öğle öğününde diğer en sık 

tüketilen besinler sandviç, kraker ve elma suyu, akşam öğününde ise pilav-makarna, et 

ve taze fasulye olduğu belirlenmiştir. Tam yağlı inek sütü ve kraker üç ara öğünde de 

en sık tüketilen besinler iken, bunlara ek olarak kuşluk öğününde kurabiye ve tüketime 

hazır tahıllı bebek mamalarının, ikindi öğününde kurabiyelerin sık tüketilen diğer 

besinler olduğu saptanmıştır (121). 

Çalışmamızda besinlerin miktardan bağımsız olarak öğünlere göre tüketim 

durumları incelenmiştir. Buna göre kahvaltı öncesinde bebeklerin genelinin anne sütü 

almakta olduğu görülmüştür. Kahvaltı öğününün genellikle peynir, yumurta, pekmez 

ve diğer şekerli besinler ile bebe bisküvisi-ekmekten oluştuğu belirlenmiştir. 

Annelerin kahvaltı öğününde süt olarak inek sütünü tercih ettiği saptanmıştır. Kuşluk 

öğününde bebeklere en sık anne sütü ve meyvenin verildiği gözlenmiştir. Öğle 

öğününde bebeklerin çoğunlukla çorba ile beslendiği, bunu ekmek, anne sütü, yoğurt 

ve sebze yemeklerinin izlediği belirlenmiştir. Verilen çorba ve sebze yemeklerinin 

daha çok etsiz olması dikkat çeken bir bulgu olarak bulunmuştur. İkindi öğününün 

çoğunlukla yoğurt, meyve ve anne sütünden oluştuğu saptanmıştır. Akşam öğününde, 

öğle öğünü ile karşılaştırıldığında besin çeşitliliğine daha çok yer verildiği 

görülmüştür. Akşam öğününde, çorba tüketim sıklığının azaldığı bunun yerine sebze 

yemeği, muhallebi, yoğurt, pilav-makarna, et çeşitlerinin tüketiminin arttığı 

gözlenmiştir. Et tüketiminin akşam öğününde öğle öğününe göre daha fazla olduğu ve 

öğle öğününe benzer olarak çorba ve sebze yemeklerinin çoğunlukla etsiz olarak 

verildiği belirlenmiştir. Gece öğününde bebeklerin sırasıyla anne sütü, formula, 

muhallebi, inek sütü tükettiği görülmüştür. Skinner ve arkadaşlarının (121) 
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çalışmasında belirtildiği üzere bebekler için kesin olarak belirlenmiş ana ve ara öğün 

tanımları yoktur. Bizim çalışmamızda ikindi öğününde %13,5 oranında ev 

yemeklerinin bulunması annelerin ana ve ara öğün düzenlerini doğru şekilde 

oluşturamadıklarını göstermektedir.  

Samlı ve arkadaşlarının (102) çalışmasında, kahvaltılık besinlerin pahalı 

olmaları nedeniyle annelerin çoğunun bebeklerine yeterince peynir, süt, yumurta 

veremedikleri, daha çok çay-bebe bisküvisi, ekmek-çay-margarin, patates kızartması 

verdikleri belirtilmiştir. Ayrıca annelerin çoğunluğunun et alamadıklarını, bir kısmı ise 

sebze pürelerine et ilave etmediklerini, kemik suyunun bunun yerine geçtiğini ifade 

etmiştir. Bizim çalışmamızda anneler kahvaltı öğününde bebeklerini besin öğesi 

açısından zengin besinlerle beslemelerine karşın, Samlı ve arkadaşlarının çalışma 

sonuçlarına benzer olarak, etin az sayıda bebek tarafından tüketildiği ve tüketim 

miktarlarının düşük olduğu görülmüştür. 

Ekonomik analiz sonuçları, bebeklerin optimal beslenmesini daha çok 

beslenme konusundaki bilgisizlik ve kıt kaynakların engellediğini göstermektedir (46). 

Annelerin 9-15 aylık süt çocuğu beslenmesine ilişkin bilgi, inanış ve uygulamalarına 

yönelik yapılan çalışma, tamamlayıcı besinlerin seçiminde ailelerin alım gücüyle 

birlikte, annelerin bilgi ve inanışlarının etkili olduğunu göstermiştir. Kısıtlı olanakların 

uygun şekilde kullanılması için tamamlayıcı besinlerin nitelik ve başlama zamanları 

konusunda, annelere danışmanlık verilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir (102). 

Çalışmamızdaki annelere izlemler sırasında tamamlayıcı beslenme konusunda 

danışmanlık verilmektedir. Bulgularımız bu açıdan da yol gösterici olacaktır. 

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde bebeklerin beslenmesinin genelde 

aynı besinlerden oluşması ve günlere göre değişkenliğin az olmasından dolayı FIT 

2002 (112) çalışmasına benzer olarak, bizim çalışmamızda da 1 günlük besin tüketim 

kaydı alınmıştır. 

5.3. Enerji ve Makro-Mikro Besin Öğeleri 

Amerika Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Araştırması (NHANES), 6-23 

aylık bebeklerde obezite prevelansının 1970-2000 yılları arasında %60’dan daha fazla 

oranda arttığını göstermiştir (41). Bebeğin anne sütü alıp almamasından bağımsız 

olarak uygun olmayan tamamlayıcı beslenme uygulamalarının obezite pandemisinde 

önemli rol oynayabileceği belirtilmiştir. Avrupa’da bebeklerde tamamlayıcı beslenme 
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döneminde makro besin öğesi eksikliğinin görülmemesine karşın, fazla alıma bağlı 

olarak potansiyel obezite riskinin arttığı belirtilmiştir (39,128). Yüksek enerjili 

tamamlayıcı besinlerin bebeklik döneminde neden olduğu ağırlık artışı, çocukluk ve 

okul dönemindeki obezite riskinin 2-3 kat artması ile ilişkilendirilmiştir (39,129-131).  

Çalışmamızdaki bebeklerin enerji ve besin öğesi alımları değerlendirildiğinde 

bebeklerin yeterli, hatta fazla bile beslendikleri görülmüştür.  

Avusturalya’da bir çalışmada 9 aylık bebeklerin enerji alımları kız ve erkekler 

için 810 kcal ve 886 kcal olarak saptanmıştır (122). Bebeklerimizin enerji alımlarının 

önerilerin üzerinde olması (933 kcal, %131), gelişmiş ülkelerde (113,114,122) yapılan 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Enerji alımının önerilerin üstünde olmasının 

birincil olarak, veri toplama sırasında yapılan hata ya da yöntemlerden 

kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Annelerin miktar belirlemede yaşadıkları 

zorluklar ve miktarları bilerek fazla söyleme eğilimleri olması alınan enerjinin yüksek 

çıkmasının ikincil nedeni olabilir. Fazla söyleme eğiliminin yüksek olmasının, 

annelerin bebeklerini yetersiz besliyormuş gibi görünmek istememelerinden 

kaynaklandığı bildirilmiştir (122). Bu eğilimin ayrıca annelerin bebeklerine sundukları 

ve bebeklerin yedikleri gerçek miktarları ayırt etmede zorluklar yaşamalarına da neden 

olduğu belirtilmiştir. Fisher ve arkadaşlarının (132) yaptığı çalışmada, bebeklerin 

tükettikleri besinlerin tartım sonuçları ile annelerin beyan ettikleri miktarlar 

karşılaştırıldığında, annelerin beyanlarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Günlük 

alınan enerjinin önerilen değerlerin üzerinde olmasında, üçüncül olarak, Devaney’in 

(11) belirttiği gibi önerilen değerlerin düşük hesaplanmasından kaynaklı olabilir. 

Obezite oluşumundaki multifaktöriyel etiyolojiye karşın, fazla enerji alımı obezite 

prevelansında artışa neden olmaktadır (82). Bu bilgiler ışığında çalışmadaki 

bebeklerde obezitenin daha fazla görülmesi beklenirdi. Buna rağmen çalışmamızdaki 

bebeklerin sadece %3,8’inin (n=6) ağırlığı, ülkemiz 97. persentil değerlerinin üzerinde 

olduğu görülmüştür. Çalışmalarda belirtildiği gibi çalışmamızda enerjinin yüksek 

bulunması; anne sütü ve bebeklerin tükettikleri besin miktarlarının anneler tarafından 

yüksek bildirilmiş olmasından ve bebeklerin gerçek tükettikleri miktarları 

belirlemedeki hatalardan kaynaklanabilir (122,132). 

Bebeklik döneminde protein alımının önerilerin üzerinde olduğu çalışmalarda 

belirtilmiştir (8,113,114). Altı-24 ay döneminde kg başına 4 gr’dan fazla protein 

alımının, ileriki dönemde oluşan obezite ile ilişkili olduğu bulunmuştur (133). Conn ve 



65 

 

arkadaşlarının (122) çalışmasında, enerjinin proteinden gelen oranı ve günlük ortalama 

protein alımı anne sütü alan ve almayan bebeklerde sırasıyla %12, 23 g ve %14, 30 g 

olarak bulunmuştur. Amerika’da yapılmış çalışmada, 6-11 aylık bebeklerin protein 

alımı 22,4 g ve enerjinin proteinden gelen oranı %10 olarak belirlenmiştir (114). 

Çalışmamızda enerjinin proteinden gelen yüzdesi %13, kg başına protein alımları 9 ve 

12 aylık bebeklerde sırasıyla 3,2 g, 3,5 g olarak saptanmıştır (Tablo 4-19,4-2). Protein 

alımının yüksek olması, çalışmamızda anne sütü, formüla, inek sütü ve yoğurdun 

miktar olarak en çok tüketilen besinler olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Conn ve arkadaşlarının (122) çalışmasında, dokuz aylık bebeklerde enerjinin 

karbonhidrattan gelen oranı %49,6, günlük karbonhidrat alımı ise 101-116 gr olarak 

belirlenmiştir. Çalışmamızda enerjinin karbonhidrattan gelen oranı tüm grupta %45,6 

ve günlük karbonhidrat alımı ortalama 105 g olarak saptanmıştır (Tablo 4-19). 

Önerilerle (95 g/gün) bebeklerimizin alım değerleri karşılaştırıldığında, 9 ve 12 aylık 

bebeklerde karbonhidratların önerilere yakın değerlerde tüketildiği görülmüştür. 

Enerjinin yağdan gelen oran ve günlük yağ alımının anne sütü alan grupta 

ortalama %36,8 ve 33 g, anne sütü almayanlarda ise %34,9 ve 35g olduğu Conn ve 

arkadaşlarının (122) çalışmasında bulunmuştur. Çalışmamızda günlük ortalama yağ 

alımı 43 g, enerjinin yağdan gelen oranı %41 olarak saptanmıştır. Yedi-12 aylık 

bebekler için önerilen günlük yağ alımı (30 g/gün) doğrultusunda, bebeklerimizin yağ 

alımlarının önerilerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Bebeklerde özellikle dokuz ay için öngörülen demir gereksiniminin %90’dan 

fazlasının tamamlayıcı besinlerden sağlanmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (134). 

Yapılan birçok çalışmada (113,114,118,122,126,135) bebeklerin demir alımlarının 

yetersiz olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda bebeklerin günlük demir alımlarının 

ortalama 6,4 mg olduğu ve önerilerin %58’ini karşıladığı bulunmuştur. Çalışmamızda 

bir seferde alınan anne sütü miktarı 100 ml düzeyinde değerlendirilmiştir. 9-12 aylık 

bebeklerin mide kapasitesi yaklaşık 200-250 ml civarında olmasından dolayı, anne 

sütü alım miktarının az belirlenmesine bağlı demir alımının düşük hesaplanmış 

olabileceğini düşünüyoruz. Bebek beslenmesinde demir kaynağı olarak en çok kırmızı 

et, tavuk eti, karaciğer, yumurta sarısı, pekmez, formula ve zenginleştirilmiş tahıllı 

bebek mamaları kullanılmaktadır (136). Tahıllı bebek mamalarının kullanımı, ulusal 

bir uygulama olmayıp, biyoyararlılıkları ve yeterlilikleri üzerine yeterli çalışma 

bulunmamaktadır.  
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Çocuk sağlığı açısından önemli olan D vitaminin, günümüzde sadece 

antiraşitik özelliğe sahip bir vitamin olmadığı, bunun yanı sıra bir hormon gibi etki 

gösterdiği bilinmektedir. Buna karşın, anne sütü D vitamini açısından yetersizdir ve D 

vitamininin doğal olarak bulunduğu besinler; balık yağı, balık karaciğeri, D3 formu da 

karaciğer, yumurta sarısı ve yağlı balıklar olup, D vitaminin bulunduğu besin sayısı 

oldukça sınırlıdır (137). Literatürde bebeklerde D vitamini yetersizliğinin olduğu 

çalışmalarla gösterilmiştir (113,138-140). Bu çalışmada da benzer olarak bebeklerin D 

vitamini açısından yetersiz beslendikleri (2,7 µg) saptanmıştır.  

Garcia ve arkadaşlarının (123) çalışmasında, 6-24 aylık bebeklerin %33’ünün 

folik asiti, %40’ının C vitaminini, %42’sinin A vitaminini, %46’sının çinkoyu düşük 

düzeyde aldığı belirlenmiştir. Çalışmamızda, 12 aylık bebeklerin D vitamini, iyot, 

demiri, 9 aylık bebeklerin D vitamini, iyot ve demire ek olarak E vitamini haricinde 

diğer vitamin ve mineralleri yeterli hatta önerilerin üzerinde aldıkları saptanmıştır.  

Amerika’da FIT 2002 ve FIT 2008 çalışmaları karşılaştırıldığında 6-11 aylık 

bebeklerin enerji ve bazı vitamin ve mineral alımlarının, 2008 yılında daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Aradaki farkın tüketimin fazla bildirilme eğiliminin daha az 

olmasından, küçük porsiyonların tercih edilmesinden ve boş kalori içeren besinlere 

daha az yer verilmesinden kaynaklanabileceği ifade edilmiştir (114).  

5.4. Bebeklerin Büyüme Özellikleri 
Tıbbi ve bilimsel çalışmalar vücudun metabolik programlamasında 

beslenmenin etkili olabileceğini kanıtlamıştır. Yapılan çalışmalarda, obezite, 

hipertansiyon ve kardiyovasküler bozukluklar gibi çeşitli metabolik hastalıkların 

görülme sıklığının ve komplikasyonlarının, doğum ağırlığı, büyüme hızı, beslenme 

alışkanlıkları ve erken çocukluk dönemi vücut kompozisyonu ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur (141). Singhal ve arkadaşları çalışmada, erken çocukluk döneminde fazla 

beslenmenin adipoz dokuda artışa neden olduğunu ve obeziteden birincil korunmanın 

bebeklik döneminde başlayabileceğini belirtmiştir (142).  

Avusturalya’da yapılan çalışmada, 9 aylık kız ve erkek bebeklerin 

ortancaağırlıkları sırasıyla 8,8 kg, 9,6 kg, boyları ise 71,2 cm, 72,9 cm olarak 

saptanmıştır (122). İlk 12 ay farklı beslenme modellerinin büyüme üzerine etkilerinin 

incelendiği çalışmada, ilk 6 ay SAS verilmiş kız ve erkek bebeklerin sırasıyla ortalama 

ağırlıkları 9,9 kg-10,3 kg, boy uzunlukları 74,2 cm-75,8 cm olarak bulunmuştur. 
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Karışık beslenmiş grubun ağırlık ve boy ortalama değerlerinin ise 9,7 kg-10,9 kg ve 

75,4 cm-75,5 cm olduğu belirlenmiştir (93).  

Türk çocukları için geliştirilmiş persentil değerlerine göre 9 aylık kız ve erkek 

çocuklarının 50. persentil boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 71,2 cm, 72,8 cm ve 8,55 

kg, 9,26 kg’dır. Oniki aylık kız ve erkeklerin değerleri ise sırasıyla 75,1 cm, 76,9 ve 

9.39 kg, 10,16 kg’dır (59). 

Çalışmamızdaki 9 aylık bebeklerin ağırlık ve boy uzunluğu ortalamaları 9,1 kg, 

72,5 cm, 12 aylık bebeklerin ise 9,8 kg, 76,6 cm olduğu görülmüştür.  Dokuz ve 12 

aylık bebeklerimizin ağırlık ve boy ortalama değerlerinin Conn ve arkadaşlarının (122) 

çalışmasına benzer olduğu ve Türk çocukları için geliştirilmiş 50. Persentil değerleri 

(59) arasında yer aldığı saptanmıştır. 

Can ve arkadaşlarının çalışmasında (92) term 9 aylık bebeklerin büyüme ve 

gelişmeleri değerlendirildiğinde hiçbirinin boy ve ağırlığının 3. persentilin altında 

olmadığı, bebeklerin %4’ünün boyunun, %5,5’inin ağırlığının 97. Persentilin üstünde 

olduğu belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda bebeklerin ağırlık açısından %96,2’sinin, 

boy açısından  %96,4’ünün 3-97. Persentiller arasında olduğu ve %1,3’ünün 

ağırlığının, %0,8’inin boy uzunluğunun 3. Persentilin altında olduğu saptanmıştır. 

Bebeklerimizin %3,82’i haricinde Can ve arkadaşlarının çalışmasına (92) benzer 

olarak ağırlık persentil değerleri açısından normal olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmamızdaki bebeklerin ağırlık z-skor ortalaması 0,06, boy z-skor 

ortalaması 0,22 olarak bulunmuştur. Bebeklerimizin z-skor açısından büyüme ve 

gelişmelerinin toplumumuzun normal ortalamasına yakın bir değerde olduğu 

görülmüştür.  

Chang ve arkadaşlarının (143) yaptıkları çalışmada, sebze/meyve, hayvansal 

kaynaklı besin ve süt ürünleri tüketim sıklığının, bebeklik ve çocukluk dönemindeki 

bodurluk ve zayıflığının önemli bir belirleyicisi olduğu ve 6-24 aylık dönemde her gün 

tüketilmesinin büyüme ve gelişmede temel rol oynadığı üzerinde durulmuştur. 

Bebeklerde büyüme geriliğinin kıt geçim kaynaklarından öte yetersiz beslenme 

uygulamalarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Anneye yapılan beslenme eğitimi 

sonrası bebeğin boy ve ağırlığının iyileştiği, anne sütü verme oranlarının yükseldiği ve 

kansızlık oranlarının düştüğü belirlenmiştir.   
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5.5. Sonuçlar ve Öneriler 
Dokuz-12 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme uygulamalarında etkili olan 

faktörleri saptamak amacıyla planlanıp yürütülen bu çalışmada bulunan sonuçlar şöyle 

özetlenebilir: 

 

1. Bebeklere sadece anne sütü verme oranı 4. ayda %83,1,6. ayda %58,0 olarak 

belirlenmiştir. 

 

2. Bebeklerin daha yüksek doğum ağırlığına sahip olması 6 ay sadece anne sütü 

vermeyi anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur (p<0,05). Anne sütüne devam 

edilmesini; tüm gruplar için sadece anne sütü verme süresinin etkilediği 

bulunmuştur. 

 

3. Bebeklerin %66,3’üne tamamlayıcı besinler 6. ayda başlanmakta olduğu, ilk 

verilen tamamlayıcı besin olarak meyve püresi-suyu (%26,0), sebze püresi-çorbası 

(%24,0), çorba çeşitleri (%21,0), muhallebi (%12,0), yoğurt (%8,0), ekmek-

bisküvi (%5,0), kahvaltılık besinlerin (%4,0) tercih edildiği görülmüştür.  

 

4. Sadece anne sütü verme süresinin tamamlayıcı besinlere başlama zamanını 

etkilediği, 6. ayda tamamlayıcı besinlere başlananlarda sadece anne sütü verilme 

süresinin daha uzun olduğu saptanmıştır.   

 

5. Günlük öğün sayıları incelendiğinde; 9 aylık bebeklerin %42,0’sinin, 12 aylık 

bebeklerin %45,2’sinin günde 7-9 kez beslendiği belirlenmiştir. Anne sütü verilme 

sıklığı değerlendirildiğinde; 9 aylık bebeklerin büyük oranda (%43,6) günde 4-6 

kez, 12 aylık bebeklerin yaklaşık yarısının (%57,8) günde 3 kereden az anne sütü 

aldığı belirlenmiştir. 9 ve 12 aylık bebeklerin büyük oranda günde 4-6 kez 

tamamlayıcı besinlerle beslendiği bulunmuştur.  

 

6. Kahvaltı öğünün çoğunlukla içecek olarak inek sütünden, besin olarak peynir, 

yumurta, pekmez ile bebe bisküvisi-ekmekten oluştuğu gözlenmiştir. Öğlen 

öğününde bebeklerin çoğunlukla (%65,6) çorbayla beslendikleri, ekmek (%29,1), 

anne sütü (%25,5), yoğurt (%12,6) ile sebze yemeklerinin (%10,9) diğer en çok 
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tercih edilen besinler olduğu belirlenmiştir. Akşam öğününde besin çeşitliliğin 

daha fazla olduğu, bebeklerin genellikle çorba (%23,2), sebze yemekleri (%23,2), 

muhallebi (%15,4), yoğurt (%21,9), pilav-makarna (%22,8) gibi besinlerle 

beslendikleri görülmüştür.  

 

7. Ara öğünlerde özellikle kahvaltı öncesi ve gece öğününde annelerin yüksek oranda 

emzirmeyi tercih ettiği, besin olarak ise kuşluk ve ikindi öğününde meyve ve 

yoğurdu, gece öğününde ise formula, muhallebi ve inek sütü vermeyi tercih 

ettikleri saptanmıştır.  

 
8. Öğün saatlerinin bebekler arasında değişken olduğu ve saat aralıklarının çok geniş 

olduğu gözlenmiştir. 

 

9. Günlük beslenmeleri ile tüketilen miktarlar değerlendirildiğinde anne sütünün 

(235±169 ml) ilk sırayı aldığı, bunu inek sütü (146±201 ml) , yoğurt (105±94 ml) 

ve meyvenin (80±82 g) izlediği bulunmuştur. Miktar olarak en az tüketilen 

besinlerin et çeşitleri (15±22 g) olduğu görülmüştür.  

 

10. Enerji ve pek çok besin öğesinin önerilerin üzerinde alındığı, önerilerin altında 

alınan besin öğelerinin ise 12 aylık bebeklerde D vitamini, iyot ve demir, 9 aylık 

bebeklerde D vitamini, iyot ve demire ilave olarak E vitamini olduğu 

belirlenmiştir.  

 

11. Dokuz ve oniki aylık bebeklerin ağırlık Z-skor ortalamalarının sırasıyla 0,11±1,1, 

0,02±1,0, boy Z-skor ortalamalarının 0,19±0,9, 0,25±1,0 olduğu bulunmuştur. 

Türk çocukları için geliştirilmiş persentil değerleri ile karşılaştırıldığında ağırlık 

açısından %96,2’sinin, boy açısından %96,4’ünün 3.-97. persentil değerleri 

arasında olduğu saptanmıştır. 

 
Öneriler 

Bebeklerin yetersiz demir alımı, et (kırmızı et, tavuk, balık) tüketimi 

arttırılarak, doğal beslenme yoluyla sağlanabilir. Ebeveynlere; demir kaynakları, bir 

porsiyon besinin demir içeriği, vücutta demirin kullanılmasını etkileyen faktörler, 
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bebeklerin demir gereksinimleri ve nasıl karşılanabileceği konularında beslenme 

eğitiminin verilmesi bebeklerin demir alımlarını iyileştirebilir.  

Öğün düzensizliğinin; uyku düzen ve kalitesinde yaşanan problemlerin bir 

sonucu olabileceği düşünüldü. Ailelere bu konuda yapılacak öneriler sayesinde uyku 

düzeninde sağlanan iyileşme, beslenme düzenine yansıyarak öğün saatlerinin 

düzelmesinde etkili olabilir. 

Sağlam çocuk izlem polikliniğinde takipli bebeklerin genel olarak ilgili ve 

seçilmiş ailelerin çocuklarıdır ve ailelerin eğitim düzeyi toplumun eğitim düzeyinin 

üzerindedir. Bu nedenle sonuçlar genellenememekle birlikte hizmetin 

değerlendirilmesi açısından önemli bilgiler içermektedir. Bebeklerin süreli izlemi, 

sağlıklarının güncel bilimsel uygulamalarla korunup geliştirilmesi, ailelerin süreli 

eğitimi, çocuk, aile ve toplum sağlığı açısından önemlidir. Çalışma grubumuzda 

bebeklerin genel olarak iyi besleniyor olmalarında ve büyüme-gelişmelerinde bu 

faktörlerin rolü olabilir.  

Besin öğesi alım düzeylerini, önerileri karşılama durumlarını saptayan bütün 

ülkeyi temsil eden çok merkezli çalışmalara ve bu çalışmalar doğrultusunda 

geliştirilen kılavuz ve önerilere ihtiyaç olduğu düşünüldü.  
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FORMLAR 

FORM 1: Gönüllü Onam 
 

9-12 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme ve bunu etkileyen faktörler isimli 

araştırma bir anket çalışmasıdır. Araştırmanın amacı bebeklerin tamamlayıcı beslenmesini 

etkileyen faktörleri tespit etmek ve bebeklerin gelişimine olan etkilerini incelemektir. 

Ebeveynlere bebekleri ve kendileri hakkında hazırlanmış bir anket formu uygulanacak, 

bebeklerin 1 gün boyunca yiyip içtiği besinler ve varsa aldığı vitamin-mineraller çeşitli 

ölçekler kullanılarak kaydedilecek, bebeklerin boy ve ağırlıkları ölçülecektir. Anketler 

ebeveynlerle yüz yüze görüşülerek doldurulacaktır. Araştırmanın bebekler açısından herhangi 

bir riski ve yan etkisi yoktur. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bilgiler sayesinde 

bebeklerin tamamlayıcı beslenme uygulamalarında günlük gereksinimlerinin ne kadarını 

karşılayabildikleri tespit edilecek, tamamlayıcı besin uygulamalarının bebeklerin gelişimine 

olan etkisi belirlenecek ve bu doğrultuda bebeklerin tamamlayıcı beslenme uygulamalarını 

geliştirmek için neler yapılabileceği tespit edilerek bebeklerin daha iyi büyümesine katkı 

sağlanacaktır. Araştırmanın toplam süresi 12 ay'dır. Araştırmaya katılacak toplam gönüllü 

sayısı yaklaşık 300'dür. 

 Araştırma sırasında sizi ilgilendirebilecek herhangi bir gelişme olduğunda, bu durum 

size veya yasal temsilcinize derhal bildirilecektir.  

 Bu araştırmada yer almanız nedeniyle size hiçbir ödeme yapılmayacaktır ayrıca, bu 

araştırma kapsamındaki bütün muayene, tetkik, testler ve tıbbi bakım hizmetleri için sizden 

veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşundan hiçbir ücret istenmeyecektir.  

 Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz ya da herhangi bir aşamada araştırmadan ayrılabilirsiniz; bu durum herhangi 

bir cezaya ya da hiçbir şekilde sizin zararınıza yol açmayacaktır. Araştırıcı, bilginiz dahilinde 

veya isteğiniz dışında, uygulanan tedavi şemasının gereklerini yerine getirmemeniz, çalışma 

programını aksatmanız vb. nedenlerle sizi araştırmadan çıkarabilir. Araştırmanın sonuçları 

bilimsel amaçla kullanılacaktır; çalışmadan çekilmeniz ya da araştırıcı tarafından çıkarılmanız 

durumunda, sizle ilgili tıbbi veriler gerekirse bilimsel amaçla kullanılabilecektir. 

 Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve yayınlanacak araştırmada 

kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araştırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, etik 

kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. Siz de istediğinizde 

kendinize ait tıbbi bilgilere ulaşabilirsiniz. 
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Sayın Diyetisyen Şule Aktaç tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıları Anabilim Dalı Sağlam Çocuk Polikliniği'nde bir araştırma yapılacağı 

belirtilerek  bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden 

sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven  verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana  gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü 

tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 

Diyetisyen Şule Aktaç,  05054840641 ‘ten arayabileceğimi  ve Kızılay Bulvarı cad. 

No: 76 B Blok D:15 Kartal/İstanbul adresinden ulaşabileceğimi biliyorum.   

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, 

bu durumun tıbbi bakımıma ve araştırmacı ile olan ilişkime herhangi bir zarar 

getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” 

(denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir 

kopyası bana verilecektir. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz 

konusu araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum. 

 

 

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, İmzası, 

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, İmzası 

 

 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-

soyadı, İmzası, Görevi 
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FORM 2 : Bebek ve Ailesine İlişkin Bilgiler 

 

Anket No:       Tarih : …./…./…… 

Telefon: 

 

1. BÖLÜM 

1. Ailenin kaçıncı çocuğu:............... 

2. Ailede yaşayan çocuk sayısı:.............. 

3. Doğum:        Miadında       Prematüre      

4. Annenin eğitim düzeyi 

 Okur yazar değil    

 Okur yazar ...........yıl 

5. Babanın eğitim düzeyi:   

 Okur yazar değil    

 Okur yazar ................yıl 

6. Annenin mesleği: 

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

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

 İşçi,   Öğrenci,   İşsiz,   Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık),    Emekli, 

 Diğer..................... 

7. Babanın mesleği: 

 Ev kadını,      Teknik, idari personel,       Memur,          Hizmet 

elemanı,  

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

 İşçi,   Öğrenci,   İşsiz,   Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık),    Emekli, 

 Diğer..................... 

8. Annenin yaşı: .......... 

9. Babanın yaşı:  ......... 

10. Çocuğun sağlık durumu: 

 Sağlıklı       Akut hastalığı var          Kronik hastalığı var         

Diğer......... 
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11. Ailenin sağlık durumu: 

12. Anne: 

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

13. Baba:        

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

 

2.BÖLÜM 

14. Doğum tarihi: Gün........Ay...........Yıl.............. 

15. Cinsiyeti:.Kız.........Erkek............ 

16. Doğum kilosu:.......................... 

17. Şu andaki kilosu:..........................,   Boyu:................... 

18. Bebeğe anne sütü verildi mi ?……….. 

19. Sadece anne sütü alma süresi:........................ay. 

20. Anne sütü alma süresi: 

 Halen                            ........................ay 

 
21. Çocuğunuza ilk tamamlayıcı besini hangi ayda verdiniz?  ............................. 

 

22. Bu tamamlayıcı besinin adı neydi?  ................................... 
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FORM 3 : GünlükBesin Tüketim Anketi 
 

 

Öğünler 

 

 

Besinler 

 

Ölçü ya da miktar 

Kahvaltı öncesi 

Saati : 

  

 

Kahvaltı 

Saati : 

  

Kuşluk 

Saati : 

  

 

Öğle 

Saati : 

 

  

İkindi 

Saati : 

  

 

Akşam 

Saati : 

 

  

 

Yatarken 

Saati : 

  

 

Gece 

Saati : 

  

 

Not: 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adı  ŞULE Soyadı  AKTAÇ 
Doğ.Yeri ÜSKÜDAR Doğ.Tar. 11.02.1980 
Uyruğu  TC TC Kim No 40225561498 
Email sule.aktac@marmara.edu.tr Tel 0505 484 06 41 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 
Doktora   
Yük.Lis.   

Lisans Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2003 

Lise  Üsküdar Anadolu Lisesi 1998 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Araştırma Görevlisi 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler 
Fakültesi Beslenmeve Diyetetik 
Bölümü 

2011-- 

2. Diyetisyen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğt. ve Araş. 
Hastanesi 2008-2011 

3. Diyetisyen Müdüroğlu Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi  2007 

4. Diyetisyen Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. 
Tic. Ltd. Şti 2005-2007 

5. Diyetisyen Göztepe Flavius Estetik ve Güzellik 
Merkezi 2003-2005 

 
Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

              Puanı 
İngilizce Çok iyi İyi İyi 67,5  
Almanca İyi  İyi  İyi    
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 
LES Puanı  75,620 73,647 69,552 
(Diğer)       Puanı    
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Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
Microsoft Office Çok iyi 
Bebis Çok iyi 
SPSS İyi  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Bildiri Özetleri  

 
Şule Aktaç, Muazzez Garipağaoğlu, Gülbin Gökçay. 9-12 Aylık Bebeklerin Enerji Ve 

Besin Öğeleri Alımları ile Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası 

Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, Antalya.  

 

Fatma Esra Güneş, Funda Elmacıoğlu, Duygu Sağlam, Şule Aktaç. Okul Çağı 

Çocuklarına Yönelik Besin Tüketim Sıklığı Anketinin Geliştirilmesi. VIII. 

Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, Antalya.  

 

Kongre ve Seminerler 

 

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, Antalya (Sertifika 

ve Poster Bildiri Sunumu) 

 

International Symposium of Probiotics, Prebiotics in Pediatrics 2012, 24-26 Şubat 

2012, İstanbul (Sertifika) 

 

Acıbadem Sağlık Grubu 2010’da Anne Sütü ve Emzirmeye Dair Neler Biliyoruz?, 9-

10 Nisan 2010, İstanbul (Sertifika) 

 

Diyabet Diyetisyenliği Kursu, 16-21 Ekim 2005, İstanbul (Sertifika) 
 

Sporda Beslenme Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Kasım 2009 (Sertifika)  

 

IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,2 - 5 Nisan, 2003,Antalya (Sertifika) 
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Aktiviteler  
 

46. Türk Diabet Cemiyeti Diyabet Yaz Kampı, 13-27 Haziran 2011, Aydın (Kamp 

Görevli Diyetisyeni, Eğitici Diyetisyen) 

 

18. Diyabetik Çocuklar Kampı, 12-19 Ağustos 2010, Edirne (Kamp Görevli 

Diyetisyeni) 

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):Müzik, doğa yürüyüşleri, kitap okumak. 
 


