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MODÜLÜN ADI Bebek Beslenmesi

MODÜLÜN TANIMI

0–1 yaş grubu çocukların beslenme özellikleri ile ilgili
bilgilerin verildiği, bu yaş dönemine uygun besinler
hazırlayabilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖNKOŞUL

YETERLİK 0–1 yaş grubu çocukları beslemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve koşullar sağlandığında 0–1 yaş grubu
çocukları doğru besleyebileceksiniz.

Amaçlar
1. 0–1 yaş grubu çocukların beslenme özelliklerini

belirleyebileceksiniz.
2. 2. 0–1 yaş grubu çocuklara uygun besinler

hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Konuyla ilgili broşürler ve afişler, uygulama
için gerekli araç gereçler
Ortam: Sınıf, anaokulu, yiyecek-içecek atölyesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bebeklerin sindirim sistemi fonksiyonları tam olarak gelişmediği için onlara, sindirim
sistemlerini yormayacak özel besinler vermek çok önemlidir. Bağışıklık sisteminin geliştiği,
fiziksel ve zihinsel gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde besinleri sanitasyon kurallarını
uygulayarak hazırlamak ve aylara göre vermek, gelişim sürecinin desteklenmesi için şarttır.

Bebekleri doğru besinlerle besleyebilmek amacı ile öğrenme faaliyetlerimizin birinci
kısmında, 0–1 yaş grubu çocukların beslenmesini; ikinci kısımda, ek besinler ile ilgili
konuları ele aldık.

Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda, 0–1 yaş grubu çocukların beslenme
özellikleri ile ilgili temel bilgileri alıp onlara uygun besinler hazırlayabilme becerisini
kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, 0–1 yaş grubu çocukların beslenme
özelliklerini belirleyebileceksiniz.

 C beslenmesinin önemi hakkında çeşitli kaynaklardan ve internetten bilgi
edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. 0–1 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN
BESLENMESİ

Yaşamın normal ve arzu edilen düzeyde olabilmesi için beslenmenin, büyümeyi ve
gelişmeyi sağlayacak özellikte olması gerekir. Yeni doğan bebek yaşamını sürdürmek ve
ihtiyaçlarının karşılanması için anneye bağımlıdır. Bu durumda bebeğin sağlıklı bir şekilde
büyüyüp gelişebilmesi, annenin bebek beslenmesinin önemini bilmesi ve uygulaması ile
mümkündür.

Resim 1.1: 0–1Yaş dönemi hızlı büyüme ve gelişme yılıdır.

1.1. Bebek Beslenmesinin Önemi

0–1 yaş dönemi diğer yıllara oranla hızlı büyüme ve gelişme yılıdır. Bu dönemde yeni
dokuların yapımı için mineral, vitamin ve proteinlere daha fazla ihtiyaç vardır. Ayrıca
çocuğun büyüme süreci içinde olması ve devamlı hareket etmesi enerji ihtiyacını artırır. İyi
beslenme; çocuğa normal bir gelişimin yanı sıra sağlam ve hastalıklara dayanıklı bir bünye
kazandırır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Resim 1.2: Bebeğin devamlı hareket etmesi enerji ihtiyacını artırır.

Sağlıklı beslenen bebekler; canlı, hareketli ve neşelidir. Boy ve kiloları normal,
görünüşleri sağlıklıdır. İyi beslenme, zihinsel gelişim açısından da önemlidir. İlk yıllarda
beyin hücreleri hızlı gelişir. Sağlıklı beslenemeyen çocuklarda öğrenme güçlüğü ve zihinsel
yetersizlikler görülebilir. Bebeğin beslenme alışkanlığı dengeye oturtulursa duygusal
gelişimi de olumlu yönde etkilenir. Özellikle emme sırasında anne ve çocuk arasında kurulan
duygusal bağ, temel güven duygusunu geliştirir.

Resim 1.3: Sağlıklı beslenen bebekler; canlı, hareketli ve neşelidir.

1.1.1. Beslenme Özellikleri

 Beslenme, sağlıklı ve düzenli olmalıdır.
 Bebeğe tüm besin guruplarından, ihtiyacı kadar ve her öğünde verilmelidir.
 Bebeğin beslenmesi, yaşına ve gelişim sürecine uygun olmalıdır.
 Bebeğin beslenmesinde anne sütü tercih edilmelidir(ilk 6 ay).
 Bebek günde 3–4 saat ara ile 5–6 öğün beslenmelidir.
 Bebeğe verilecek günlük toplam sıvı miktarı 1 litreyi geçmemelidir.
 Bebeğe ek besinler zamanında, azdan başlayarak verilmelidir.
 Bebeğe zaman zaman tatlı yerine tuzlu besinler de verilmelidir.
 İlk defa verilen bir gıda alerjik bir durum yaratırsa, bir süre ara verildikten sonra

yeniden denenmelidir.
 Çocuğu beslerken anne sevgi ve şefkat göstermelidir.
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1.1.2. Sindirim Sistemi Özellikleri

Anne sütünün sindirimi kolaydır ve hazımsızlık yapmaz. Bebek sindirim sistemi ve
karaciğer henüz erişkinlerin seviyesinde gelişmiş olmadığından anne sütü dışındaki gıdaları
sindirmekte zorluk çekerler. Bağırsaklardan emilen besin öğeleri henüz tam gelişmemiş olan
bebek karaciğeri tarafından yeteri derecede süzülemeden ve düzenlenmeden kana verilirler
buda ileride çok ciddi besin alerjilerine, sindirim bozukluklarına yol açabilir.

 Ağızda Sindirim

Tükürük olmasına karşın dişler olmadığından ağızda sindirim yok denecek kadar
azdır. Bebek, emmek suretiyle besinini alır, özellikle sadece anne sütüyle beslenen
bebeklerde sindirim midede başlar. Karışık beslenen bebeklerde karbonhidrat içerikli
besinlerin sindiriminin bir kısmı ağızda gerçekleşir.

 Tükürük

Tükürük salgısı, yeni doğanda azdır. Kuru besinler ve süt, tükürüğü artırır; sulu
besinler azaltır. Çocuklarda tükürük ve ağız içi, asit ortamıdır. Ağız kenarlarında kalan süt,
ağız içinde asit meydana getirir. Bu da pamukçuk hastalığına sebep olur. Pityalin salgısı 4.
aydan sonra başlar. Pityalin, nişastaya etki ederek dekstrini maltoza çevirir.

 Midede Sindirim

Süt çocuğunda mide hareketleri azdır. Midenin boşalması 2–2,5 saatte olur. Anne sütü
1,5-2 saatte, inek sütü 2-2,5 saatte, toz sütler 2 saatte, koyu şekerli sütler 2,5 – 3 saatte
mideyi terk eder. Süt çocuğunun midesi, enzim ve asit bakımından yetişkinden farklıdır.
Sindirim esnasında serbest asit çok azdır. Midede sindirim çok az olur. Aminoasitler ve
tuzlar çok az miktarda emilebilir. Proteinin çok az kısmı peptona çevrilir. Çocuk, meme
emerken anne sütünün kazeini ufak parçalar halinde çöker, onun için sindirimi kolaydır. İnek
sütünün kazeini büyük parçalar halinde çöktüğünden sindirimi güçtür. Anne sütünde bulunan
lipaz, yağların bir kısmını yağ asitleri ve gliserine parçalar.

 Bağırsak Sindirimi

Mideden on iki parmak bağırsağına gelen besinler, üç çeşit sindirim enziminin etkisi
ile parçalanır. Pankreas enzimleri; tripsinojen, maltaz, amilaz, lipas, prematüreler hariç
doğuştan vardır. Bağırsak enzimleri ise; amilaz, maltaz, invertaz, enterokinaz, tiripsin,
lipazdır. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan, safradır.

Süt çocuğunun bağırsağı yetişkine nazaran daha uzundur. Sindirim ve emilme, ince
bağırsakta olur. İnce bağırsakta sindirim ve emilme; pankreas, safra, bağırsak enzimlerinin
yardımı ile yapılır. Kalın bağırsağın enzimi yoktur yalnız müsin salgılar. İnce bağırsakta
emilemeyen az miktardaki besin buradan emilir. Geri kalan artıklar (gaita) dışarı atılır. Bazı
mikroorganizmanlar burada B12 vitamini sentezler.
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1.1.3. Besin Öğelerinin Sindirimi

Sindirim; besin öğelerini sindirim kanalından emilmeye hazırlayan fiziksel, kimyasal
ve mekanik bir olaydır. Büyük moleküllü besin öğeleri, yapılarını oluşturan yapı taşlarına
ayrılarak kana geçebilecek duruma gelir. Örneğin, proteinler çok sayıda aminoasitten
oluşmuş büyük moleküllerdir. Sindirim sırasında aminoasitler serbest duruma geçer.
Sindirim olayından sonra emilme başlar, sindirim için enzimler gereklidir.

 Proteinin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi ve emilmesi aminoasitlere ayrılması suretiyle olur. Proteinlerin
esas sindirimi ince bağırsaklarda meydana gelir. Anne sütüyle beslenmede sindirim daha
kolaydır. Nadir olmakla birlikte parçalanamayan albüminlerin emilmesi, alerjiye sebep olur.

 Karbonhidratların Sindirimi

Glikoz, früktoz, galaktoz gibi monosakkaritler, doğrudan doğruya ince bağırsakta
emilerek kana geçer.

 Yağlarda Sindirim

İnce bağırsakta pankreasın sağladığı lipaz, yağları safra asitlerinin yardımı ile yağ asiti
ve gliserine ayırır. Süt çocuğunda yağların emilmesi karbonhidrat ve proteine nazaran daha
geç ve zordur.

 Vitaminler

Çoğu, beraber bulunduğu gıdadan ayrılarak kolaylıkla emilir.

 Mineral Maddeler

Bulundukları gıdadan ayrılarak inorganik maddeler meydana getirir ve emilir.
Demirle, kalsiyum birbirinin emilimini olumsuz etkiler. Demirli preparat veya yiyecekler süt
ve süt mamulleriyle birlikte alınmamalıdır.

 Su

Yiyeceklerin vücutta sindiriminde su önemli bir kaynaktır.

1.1.4. Kötü Beslenmenin Etkileri

 Büyüme ve gelişme yavaşlar ya da durur.
 Zihinsel gelişmede yetersizlik görülür.
 Direnç azalır, çocuk kolay hastalanır, hastalıklar uzun sürer ve ağır seyreder.
 Kalori eksikliği sonucu marasmus hastalığı görülür. Belirtileri; kas ve cilt altı

yağ dokusunda kayıplar, ihtiyar adam yüz görünümü, saçların seyrek, cansız ve
kuru olması, ishal, büyüme ve gelişmede gerilik, huysuzluk
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 Protein eksikliğine bağlı kuvaşiorkor hastalığı görülür. Belirtileri; vücutta
ödem, ay dede surat, saçlar ince, mat, kızıla çalan renk değişikliği cilt kuru,
dudak ve ağız köşelerinde yaralar, karaciğerde yağlanma, iştahsızlık, büyüme ve
gelişmede gerilik, uyuşukluk

 Demir yetersizliği sonucu kansızlık görülür.
 C vitamini yetersizliğinde; halsizlik, uyuşukluk, çabuk yorulma, iştahsızlık,

hastalıklara dirençsizlik, yaraların iyileşmesinde gecikme gibi belirtiler görülür.
 K vitamini yetersizliğine bağlı olarak yeni doğan bebeklerde kanamalar

görülebilir.
 D vitamini yetersizliğinde, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının bozulması

sonucu kemiklerde yumuşama, dayanıklılıklarının yitirilmesi ve kırılabilir
duruma gelme, şekil bozuklukları, uzun kemiklerin uçlarının genişlemesi,
bacaklarda şişlik, göğüs kemiklerinde şekil bozuklukları, dişlerin geç çıkması
ve düzgün olmaması kolay çürümesi, bıngıldağın geç kapanması, kafa
kemiklerinde bozulmalar ve Raşitizm hastalığı görülür.

 A vitamini yetersizliği sonucunda göz kuruluğu, ileri durumlarda körlük
görülür.

 Çinko yetersizliğinde; cücelik, cinsiyet organların gelişmemesi, karaciğer ve
dalak büyümesi gibi belirtiler görülür.

 Şişmanlık

Bu ve buna benzer sorunları yaşamamak için bebeklerin yeterli ve dengeli beslenmesi
gerekmektedir.

1.1.5. Enerji ve Besin İhtiyacı

Çocukların besin ve enerji ihtiyacı, yetişkinlere göre farklılık gösterir. Süt
çocuklarının vücutlarında yeni dokuların yapılması nedeni ile protein, mineral ve vitaminlere
gereksinim fazladır. Büyüme sürecinde önemli miktarda enerji gereklidir. Çocuklar henüz
kendi kendilerine yemeyi öğrenmediklerinden beslenmeleri için hazırlanacak diyetler çocuğa
uygun olmalı ve belirli besin öğelerini içermelidir.

 Enerji İhtiyacı

Kalorinin büyük bir kısmı, yağlar ve karbonhidratlardan sağlanır. Anne sütündeki
karbonhidrat (laktoz) ve yağlar kolay emilir. 6.–12. aylar arasında enerji (kalori) ihtiyacını
katı ve sıvı yağlar, pekmez, bal, reçel (günlük ortalama bir tatlı kaşığı) ve şekerler (günlük
ortalama iki tatlı kaşığı) karşılar. Bebeğin protein ihtiyacı oldukça yüksektir. Vücut
dokularının büyümesi, devamlı protein sentezini gerektirdiğinden kaliteli ve yeterli protein
alınması şarttır. Anne sütü, yeni doğan için örnek protein niteliğindedir. Örnek proteinin
sindirim oranı %95 kadardır. Bebeklerin kilogram başına kalori ihtiyaçları;

1–3 ay arasında kilogram başına …………….. 120 kalori
4–9 ay arasında kg başına ……………………. 110 kalori
10–12 ay arasında ise kg başına ……………… 105 kalori şeklindedir.
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 Protein İhtiyacı

Bebeğin ilk yıllarda protein ihtiyacı oldukça yüksektir. Vücut dokularının büyümesi,
devamlı protein sentezini gerektirdiğinden kaliteli ve yeterli protein alınması şarttır.

0–3 aylarda kg başına günde 3,3 g
4–6 aylarda kg başına günde 2,6 g
7–9 aylarda kg başına günde 2,1 g
9–12 aylarda kg başına günde 1,7 g’dır.

 Mineral Madde İhtiyacı

Yeni doğanın vücudunda mineral madde miktarı yetişkinden azdır. Gerekli olan
mineral maddelerine büyüme çağında çok ihtiyaç vardır. 0-1 yaş grubu çocukların günlük
ortalama mineral maddelere olan ihtiyacı aşağıda verilmiştir:

Kalsiyum 150–300 mg
Demir 5–7 mg
İyot 0.15–0.30 mg
Fosfor 250–300 mg
Potasyum 4–8 mg
Sodyum 8–10 mg

 Vitamin İhtiyacı

Her yeni doğana yaşamının ilk gününde mutlaka K vitamini yapılması gerekir. Bu,
yeni doğanlardaki kanama eğilimini ortadan kaldırmak için gerekli bir şeydir ve hastanede,
kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanır. Dengeli beslenen, herhangi bir hastalığı olmayan,
sağlıklı çocuklara ekstra vitamin vermeye gerek yoktur. Doktorun böyle bir öneride
bulunması halinde, tavsiyelerini dikkatle uygulamak gerekir, zira yüksek dozda vitamin ve
mineraller de zararlı olabilmektedir. Hızlı büyüme çağında vitaminlere çok ihtiyaç vardır.
Süt çocuğunun vitamin ve mineral ihtiyacını normal durumlarda anne sütü, 4.–6. aya kadar
karşılayabilir. Daha sonra ek besinlerle ihtiyaç karşılanmalıdır. 0–1 yaş grubu çocukların
günlük ortalama vitamin ihtiyacı aşağıda verilmiştir:

Vitamin A 1500 LU.
Vitamin D 400 LU.
Vitamin B1 0.4-0.6 mg
Vitamin B2 0.4-0.6 mg
Vitamin B6 0.2-0.5 mg
Vitamin B12 0.2-0.3 mg
Niasin 5 mg
Vitamin C 20-30 mg’dır.
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 Sıvı İhtiyacı

Bebeklere günde ortalama kilogram başına 150- 175 mililitre sıvı verilebilir. Anne
sütü ilk dört ay bebeğin su ihtiyacını karşılar; ancak aşırı kusma, ishal, ateş gibi olağan dışı
durumlarda su vermek gerekir.

Katı besinlere başlandığında, ek suya da başlanır. Dört-altı aydan büyük bebeklere,
aldıkları besinle birlikte günde 4–6 kez su verilmelidir.

Besinlerin hepsinde bir miktar su mevcuttur. Meyve ve sebzelerin % 80-95’i sudur.
Çocuğa yüksek oranda protein içeren et, yumurta sarısı verildiğinde, atıkların böbreklerden
atılabilmesi için bebeğin ek suya gereksinimi fazlalaşır. Meyve suları, meyveler, sebzeler,
puding ve muhallebinin böbrek atılım yükü az olduğundan bu tür besinler fazla ek su
içilmesini gerektirmez. Çoğu anne, çocuğu fazla su içiyor diye gereksiz kaygıya kapılır.
Oysa çocuklar, beden ağırlıklarına göre erişkinlerden daha çok sıvı almalıdır; çünkü
vücutları % 50–75 oranında su içerir. Öte yandan çocuk az yerse, fazla hareket ederse, ateşi,
kusması, ishali varsa, hava sıcaksa, nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirse
su gereksinimi artar. Çocukların su ihtiyacı temiz içme suyu, meyve sebze suyu, çorba bitki
çaylarıyla karşılanabilir. Besinleri hazırlarken ağzı kapalı şişelerde satılan temiz su kullanılır.
İlk altı ay beş dakika kaynatılarak soğutulan içme suyu, altıncı aydan itibaren ağzı kapalı
satılan içme suları verilir.

1.2. Anne Sütü

Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay
sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk ağız sütü, bebek için
çok önemlidir, çünkü bebeği hastalıklara karşı koruyan ilk aşıdır. Anne sütü bebekler için
yaşamsal öneme sahip olduğu gibi bebeğin annesiyle emzirme yolu ile sevgi bağı
kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur.

Resim 1.4: Anne sütü, tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir.
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1.2.1. Anne Sütünün Besin Öğesi Örüntüsü

Anne sütü; beyaz renkte, yoğunluğu 1025–1035 arasında olan ve 1 litresi 640–660
kalori veren bir sıvıdır. Isısı 37° dir. İçinde bol miktarda protein, karbonhidrat, vitamin ve
mineraller bulunur. 6 aya kadar çocuk beslenmesinde tek başına yeterlidir. Her yönden diğer
hayvan sütlerinden üstündür.

 Protein

Bütün sütlerde olduğu gibi anne sütünün de proteini; kazein, laktalbumin,
laktoglobülin’den ibarettir. Kazein, annenin meme bezlerinde yapılır. Diğerleri ise memeye
kandan geçer. Anne sütünde protein oranı % 1,5-1.12 g'dır.

 Şeker

Süt şekeri laktozdur. Anne sütünün şeker oranı % 6,5-7 g’dır.

 Yağ

Anne sütünde ortalama yağ oranı % 3,5 – 5 g’dır. Bazı annelerin sütleri çok yağlıdır.
Bu sütü emen çocuğun vücudu yağlara karşı hassas ise ishaller, döküntüler ve aşırı gaz
sancıları görülebilir. Ancak bu durumda bile çocuk memeden kesilmemelidir.

 Mineral Maddeler

Anne sütünün mineral miktarı ilk aylarda çocuğun ihtiyacını karşılayacak şekildedir.
Ancak bebek büyüdükçe yetersiz olur.

 Vitaminler

Anne sütünün içindeki vitamin miktarı annenin beslenmesine göre değişir. Anne
sütünde yeteri kadar A ve C vitamini, az miktarda D vitamini vardır. Anne sütü almayan
çocuklara doktor tavsiyesi ile vitamin takviyesi yapılmalıdır. Bir litre anne sütünde 22 IU. D
vitamini bulunur. Hâlbuki çocuğun D vitamini ihtiyacı daha fazladır; çünkü D vitamini
kemik ve dişlerin gelişimi için gereklidir.

1.2.2. Anne Sütünün Yararları

Anne sütünün yararlarını, anne ve çocuk yönünden olmak üzere iki yönlü düşünmek
gerekmektedir:

 Anne Sütünün Çocuk Yönünden Önemi

 Bebeğin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan besin maddeleri anne
sütünde bulunmaktadır. Miktar ve çeşit bakımından bebeğin bünyesine en
uygun besindir.

 Anne sütündeki proteinin kalitesi yüksek, sindirimi kolaydır. Alerjik
etkisi daha azdır.

 Anne sütü, esas yağ asitleri bakımından zengindir. Anne sütünde bulunan
lipaz, sindirimi kolaylaştırır.
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 Anne sütünde bulunan mineral maddeler inek sütünden fazla ve çocuğa
göredir.

 Anne sütü, bebeğin hastalıklara ve zararlı maddelere karşı korunmasını
sağlar. Anne sütünde çeşitli hastalıklara karşı, bağışıklık cisimcikleri
vardır.

 Çocuk ölümleri, anne sütü ile beslenenlerde daha az görülmektedir.
 Anne sütüyle beslenen çocuklarda bağırsak bozuklukları, gaz sancısı,

kusma, ishal, kabızlık durumlarına daha az rastlanır.
 Anne sütü, anne ile bebek arasındaki sevgi bağını geliştirir. Çocukta

güven duygusunun gelişmesini sağlar.

 Anne Sütü ile Beslenmenin Anne Yönünden Önemi

 Anne sütü ile beslenme ekonomik, kolay ve güvenlidir.
 Anne için psikolojik doyum sağlar, anneyi ruhsal yönden rahatlatır.
 Memede süt birikimine engel olarak anneyi rahatlatır, meme kanserinden

korur.
 Anne ve bebek arasındaki bağları geliştirir.

1.3. Emzirme

Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun, en doğru beslenme
yöntemidir ve anne ile bebeğin sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal etkilere
sahiptir. Bebekler, altı aylık süre içinde sadece anne sütü ile beslenebilir ve bu onlar için
yeterlidir.

1.3.1. Emzirme Teknikleri

Yeni doğan bebeklerin 24 saatte 6–12 kez emzirilmesi gerekebilir Günde 8 defa
emzirmek genelde tercih edilen sayıdır. İlk günler ve haftalarda emzirme 1 saate kadar
uzayabilir. Emzirmede temel kural, bebeğin önce bir memeden daha sonra ara verip altını
temizleyip diğer memeden emzirilmesidir.

Resim 1.5: Emzirme teknikleri

Emzirme esnasında, günde bir defa meme başının su ile silinmesi gerekir. Sabunla
veya karbonatlı su ile temizleme meme ucunun kolayca tahriş olmasına ve çatlamasına
neden olur.
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Emzirmeye başlamadan önce temizlenmiş meme ucu, baş ve işaret parmakla
yuvarlanarak daha belirgin hale getirilip yavaşça bebeğin burnuna ve üst dudağına
dokundurularak bebeğin ağzının açılmasına yardımcı olunur.

Resim 1.6: Emzirme

Ağzı açılan bebeğe göğsü yaklaştırırken ellerin bebeğin omzunda ve sırtında olması
gerekir. Emzirme esnasında meme çevresinin büyük kısmı bebeğin ağzının içinde, çenesi de
göğsün içinde olacaktır Bebeğin iyi beslendiği, derin ve düzenli emmesinden ve yutma
sesinden anlaşılabilir. Eğer bebek doğru konumlandırılmazsa sadece meme ucunu emer bu
durum çok acı verdiği gibi meme uçlarının zarar görmesine neden olur. Ayrıca sütte tam
boşalmaz Bebek doğru konumlanmamışsa, bebek göğüsten çekerek çıkarılmamalı, onun
yerine ağzının köşesinden küçük parmakla damakların arasına girerek meme ucu nazikçe
çıkarılmalıdır. Bebeğe doğru konum verildikten sonra emzirme işlemi tekrarlanmalıdır.

Resim 1.7: Bebeğin göğüsten çekilmesi

Emzirildikten sonra bebek, anne omsuzuna yatırılarak sırtı hafif hafif sıvazlanıp gazı
çıkarılmalıdır. Bebekler ağızdan gaz çıkarırken çok az da mama dışarı çıkarır. Bu kusma
değildir. Anne önceden omzuna temiz bir tülbent koyarsa üstü kirlenmez. Gazı çıkartılmadan
yatırılan bebeklerin kusabileceği, kusmasa bile gaz sancısından rahatsızlanıp ağlayacağı
unutulmamalıdır. Emzirilip gazının çıkması sağlanan bebek uyuması için fazla sarsmadan
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hafif sağa dönük (yan) şekilde yatırılır. Bu pozisyon onun, kusması halinde boğulmasını
engeller. Bebeklerin beslenmeden sonra altı değiştirilmemeli bu işlem, beslenmeden önce
yapılmalıdır.

Resim 1.8: Doğru konumda emzirme

1.3.2. Emzireme Pozisyonları

Rahat ve sakinlemiş bir pozisyonda oturmak bebeğin emmesini daha kolay hale
getirir Sırt desteği olan bir sandalye iyi bir seçim olacaktır Kollarınız desteklemek için
yastık kullanabilirsiniz ve eğer ihtiyaç duyuyorsanız ayaklarınızı kalın bir kitap ya da ayaklık
üzerinde dinlendirebilirsiniz.

Resim 1.9: Emzirme pozisyonu

 Koltuk Altı Pozisyonu

Bu pozisyon özellikle sezaryandan sonra dikişler iyileşene kadar kullanılmak
istenebilecek bir pozisyondur. Ayrıca ikizleri de iki taraflı emzirmek için kullanılabilir.
Pozisyon için, koltuğunuzun altına yastık yerleştirerek bebeği ve kolunuzu destekleyiniz.
Bebeğin vücudunu koltuğunuzun altına yerleştirerek başını ve ensesini elinizle destekleyiniz.
Ayakları ve poposu arkanıza bakmalıdır. Diğer elinizi de göğsünüzü desteklemek için
kullanınız. Göğsünüzü bebeğe yaklaştırmak yerine, bebeği göğsünüze yaklaştırıp göğüs
ucunuzu kavramasını sağlayınız.
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Resim 1.10: Koltuk altı pozisyon

 Kucak Pozisyonu

Resim 1.11: Kucak pozisyonu

Bu pozisyonda, bebeği kucağınıza koyduğunuz yastığın üzerine yatırıp başını
kolunuzun kıvrımına yaslayınız. Poposunu elinizle destekleyerek karnını, kendi karnınıza
doğru çeviriniz. Böylece bebeğin yüzünün göğsünüze doğru dönmesini sağlayarak rahat
emmesine yardımcı olursunuz.

 Ters Kucak Pozisyonu

Bu pozisyon bebeğin başını daha iyi kontrol etmenizi ve göğsünüze daha kolay
yaklaştırmanızı sağlar. Bebeğin karnını, karnınıza çeviriniz ve elinizle başını, ensesini ve
omuzlarını kavrayınız. Diğer elinizle de göğsünüzü tutunuz. Bebek, meme ucunu tam
kavrayınca ellerinizi, yukarıdaki pozisyona geçirebilirsiniz.

Resim 1.12: Ters kucak pozisyonu
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 Yatarak Emzirme Pozisyonu

Bu pozisyonda, bir yastık başınızın altında, diğeri de bebeğin altına olacak şekilde
yerleştirilir. Bebek, karnı sizin karnınıza değecek şekilde yan yatırılmalıdır. Gerekirse iki
yastıkla desteklenip ağzı tam göğüs ucunuzun önünde olacak şekilde ayarlanabilir. Bir
elinizle göğsünüzü destekleyerek emzirme işlemini yapabilirsiniz. Ancak bu pozisyonda
annenin uyup kalması bebeği boğması acısından tehlike yaratabilir. Emzirme esnasında çok
dikkatli olması gerekir.

Resim 1.13: Yatarak emzirme pozisyonu

1.3.3.Emzirmede Dikkat Edilecek İlkeler

 Annenin sakin gürültüsüz bir ortamda rahat oturması sağlanmalıdır. Fiziksel
rahatlama süt salınması için gereklidir.

 Bebeğin kollarının ağız-meme temasını önlememesi sağlanmalıdır.
 Emzirmeye başlamadan önce bebeğin burnunun açık olup olmadığı kontrol

edilmeli, açık değilse temizlenmelidir.
 Anne, meme başını bebeğin yanağına dokundurarak arama refleksini uyarıp

bebeğin kendisinin meme başını bulmasını sağlamalıdır. Bebeğin başını
memeye doğru iterek veya meme başını zorla ağzına vererek emzirmeye
çalışmak bebeğin sinirlenerek emmeyi reddetmesine neden olabilir.

 Emme sırasında meme başının tamamı ve areolanın ( meme başı çevresindeki
koyu renkli bölge ) büyük bir kısmının bebeğin ağzında olması sağlanmalıdır.

 Anne serbest olan elinin baş ve işaret parmağı üstte areola kenarında diğer üç
parmağı areolanın altında olacak şekilde memeyi tutmalı ve hafifçe bastırarak
hem sütün kanallara akışını kolaylaştırmalı hem de bebeğin burnunun memeye
gömülmesini engelleyerek rahat nefes almasını sağlamalıdır.

 Emzirme sonunda memeyi zorlayarak bebeğin ağzından çekmek meme başına
zarar verebilir. Anne küçük parmağını yandan bebeğin ağzına doğru iterek
emmeyle oluşan negatif basıncı ortadan kaldırırsa memeyi rahatça çekebilir.
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1.3.4. Memeden Kesme

Anne için bebeği ile arasındaki çok özel bir ilişkinin sonlandırılması anlamına gelen
memeden kesme kararı, tamamen kişisel olarak verilecek bir karardır ve bu kararda annenin
işe başlaması, annenin veya bebeğin sağlık sorunları ya da sadece artık zamanın geldiğinin
düşünülmesi gibi nedenler etkili olabilir. Memeden kesme bebeğin yaşamında önemli bir
dönemeçtir ve bebek anne memesini emmeyi tamamen bırakarak tüm gıdasını diğer
besinlerden almaya başladığında memeden kesilmiş demektir.

Anne sütü ilk 6 ay en önemli besindir; çünkü bebek 6 aylık oluncaya kadar anne sütü
tek başına beslenmeye yeter. Bundan sonraki dönemlerde püre haline getirilmiş besinlerin
veya sütle karıştırılmış tahıl unlarının verilmesine başlamak gerekir. Böylece gün geçtikse
artan hareketliliği için gereksinme duyduğu enerjiyi ona sağlayacak ilave kalori verilmiş
olur.

Son yıllarda bebeklere anne sütü verme oranı, bütün dünyada artmıştır. Bu, doğumdan
başlayarak belirgin bir beslenme düzeni ve eğitimi yapılan ailelerde daha da artmıştır.
Emzirme süresi de aynı şekilde uzamıştır.

 Çocuk Memeden Kesileceği Zaman Dikkat Edilecek Noktalar

Çocuk kendi istediği zaman değil, koşullar elverdiği zaman memeden kesilmelidir.
Onun için çocuğun memeyi bırakması, anne sütünün kesilmesi gibi problemlere karşı önlem
alınmalıdır. Memeden kesileceği zaman çocuğa ait koşulların ve çevresel koşulların oluşması
gerekir.

 Çocuğa Ait Koşullar

Çocuğun bedenen sağlıklı olması gerekir. Eğer hasta ya da diş çıkarıyor ise
iyileştikten sonra memeden kesilmelidir. Memeden kesilecek çocuklar, büyüme ve gelişme
bakımından normal ölçülerde, neşeli canlı ve hareketli olmalıdır.

Bebek, biberonla beslenmeye alıştırılmalıdır. Meme ile beslenirken bir öğün biberonla
besleme eklenirse hem biberona alışır hem memeyi bırakabilir. Bu nedenle biberonla
besleme sayısı gittikçe artırılırsa memeden kesilme daha kolay olur.

Ek besinlere alıştırılmış olmalıdır. Yaşı ne olursa olsun ek besinlere alıştırılmış bir
çocuk memeden kesilebilir. Katı besinleri çiğnemeye alışmış olan çocuklar bu duruma kolay
uyum sağlar. Bu nedenle 6 aydan önce memeden kesme düşünülmemelidir.

Birden bire anne sütünden kesilen ve yapay beslenmeye geçen süt çocuklarında,
beslenme bozuklukları ve iştahsızlık gözlenebilir. Çocuk şaşkınlık içindedir ve emniyet
duygularını kaybeder.
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Resim 1.14: Emzirme

 Çevresel Koşullar

Çocuğu memeden kesmek için uygun mevsim seçilmelidir. Sıcak yaz aylarında,
besinlerin ve mamaların saklanmasında, buzdolabı olsa bile güçlükler çıkabilir; bu nedenle
serin aylarda memeden kesmelidir.

Ortam, çocuğun memeden ayrılmasına karşı göstereceği tepkilere uygun olmalıdır.
Evde misafir veya sözü geçer kişiler bulunmamalıdır. Seyahatteyken de memeden kesme
girişiminde bulunulmamalıdır. Beslenme güçlükleri ve huzursuzluk uygulamayı
engelleyebilir. Memelere acı biber sürmek çok yanlış davranışlardır.

Çocuğun memeden kesilmesi, bilimsel ve bilinçli bir şekilde, yavaş yavaş yapılmışsa,
anne sütü de kendiliğinden azalarak sorun yaratmadan kesilir.

Anneye veya çocuğa ait nedenlerle, anne sütünden birden bire kesilmesi zorunluluğu
oluşması durumunda, memelerde süt birikimi ile ilgili problemler ortaya çıkabilir; memeler
şiş, gergin ve ağrılı olur. Bu durumda memeler bir bezle iyice sarılır ve buz torbası
uygulanır. Çok zor durumda kalmadıkça memeler sağılmaz ve sulu besinler verilmez.

1.4. Anne Sütü Yerine Kullanılan Hazır Mamalar

En doğal ve en faydalı besin maddesi, anne sütüdür. Anne sütü 6. aya kadar yeterlidir.
Ancak anne sütünün az olması, besleyici değerinin düşük olması veya kutu sütleri ya da inek
sütü ile beslenme durumundaki bebeklere biberon mamaları verilmelidir. Bu mamalar,
mümkün olduğunca anne sütü örnek alınarak geliştirilmiş; modern teknolojinin kullanıldığı
sağlıklı ürünlerdir. Bu mamalar kullanılırken doktora danışılması, bebeğin sağlığı acısından
önemlidir.

Çocuk mamaları, gıda maddeleri tüzüğünde bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla
hazırlanıp satışa çıkarılan gıda karışımıdır, diye tanımlanır. Bebek ve çocukların besin
öğeleri gereksinimlerini karşılaması, sindirim bozukluklarına neden olmaması, patojen
mikroorganizmaları içermemesi yasal koşullar olarak belirlenmiştir.

Mamalar; adapte mamalar, yarı adapte mamalar, devam mamaları, kaşık mamaları
olarak gruplandırılır.
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 Adapte Mamalar

Adapte mama, yeni doğan fizyolojisine göre ana besin maddeleri anne sütündekilere
adapte edilmiş ve bebeğin ilk 4–6 ayı boyunca bebeğin beslenme konusundaki tüm
gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanmış biberon formülüdür. Adapte mamaların
özellikleri şöyledir:

 Bileşimi nitelik ve nicelik bakımından anne sütüne yakın hale getirilmiş
mamalardır ve bileşimi öncelikle zamanında doğan ve normal ağırlıklı
(3–3,5 kg) bebekler göz önüne alınarak hazırlanmış olmalıdır.

 Yeni doğan fizyolojisine uygun olmalıdır.
 Doğumdan hemen sonra kullanılmak üzere hazırlanmış mama, yalnızca

bebeğin gereksinimlerini karşılamakla kalmamalı aynı zamanda bebek
tarafından iyi tolere edilmelidir.

 Karbonhidrat kaynağı olarak anne sütünde olduğu gibi laktoz içermelidir.
Böylece tadının anne sütüne yakın olması sağlanır.

 Adapte mamalarda sindirilme güçlüğü olmasından ve tat nedeniyle anne
sütünden bebeği uzaklaştıracağı için nişasta ve sakaroz bulunmalıdır.

 Sindirilme güçlüğü olmaması ve tat bakımından bebeği anne sütünden
uzaklaştırması için adapte mamaların içinde nişasta ve sakaroz
bulunmalıdır.

 Mama asitleştirilmiş olmamalı, “büyüme faktörleri” adı verilen maddeleri
ya da koyulaştırıcı maddeleri içermemelidir.

 Protein, sodyum, potasyum ve klor miktarları dengelenmiş olmalıdır.
Böbrek solut (çözünen) yükü düşük olmalıdır. Düşük böbrek solut yükü,
su kaybı ve diğer yan etkilere karşı bebeği korumuş olur ve bebeğin
böbrekleri üzerindeki baskıyı ortadan kaldırır.

 Mama izotonik (eşit yoğunlukta çözelti) olmalı, fazla mineral
içermemelidir; yüksek mineral içeriği, vücut sıvılarının dengesini
etkilemektedir.

 Yağlar, toplam enerjinin yarısını karşılamalı ve bitkisel yağ içermelidir.
 Elzem yağ asitlerinden linoleik asit içermelidir.
 Protein yapısında kazein oranı anne sütünde olduğu gibi 60/40 olmalıdır.
 Vitamin, mineral ve enerji miktarı ile Avrupa Çocuk Gastroenteroloji ve

Beslenme Cemiyeti (ESPGAN) ve uluslararası standartlara uygun
olmalıdır.

 Yarı Adapte Mamalar

İştahsız ve optimal (uygun) kilo alması istenen bebeklerde başlangıç mamasının
yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilen yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan doyurucu
mamalardır ve bebekler anne sütü almıyorsa 2. aydan itibaren kullanılabilir. Adapte
mamalardan, devam mamalarına geçerken geçiş maması olarak da kullanılır.



19

 Devam Mamaları

 6. aydan sonra ek besinlere başlanılan bebeklerde kullanılan mamalardır.
 Bu yaşlarda demir yetersizliği anemisi riski arttığı için demirle

zenginleştirilmişlerdir.
 İnek sütüne göre yüksek demir, kalsiyum, D vitamini ve demir

emiliminin sağlanmasında etkin olan C vitamini içermelidir.
 Doku işlevlerinin korunması ve sağlıklı hücreler için önemli olan

antioksidan etkisi bulunan A vitamini öncüsü karoten içermelidir.
 Elzem aminoasitleri içermelidir.

Resim 1.15: Hazır mamalar

 Kaşık Mamaları

6. ayın sonundan itibaren ek besinlere geçiş döneminde kaşık mamaları, bebeklerin
günlük diyetlerine eklenmek suretiyle verilen besinlerdir. Meyveli, sebzeli, tahıllı, sütlü veya
karışım olanları vardır. Kaşık mamalarının özellikleri şöyledir:

 Biyolojik değeri yüksek süt proteinleri ve bitkisel proteinleri içermelidir.
 Sindirimi kolay bitkisel yağları içermelidir.
 Sakarozu en düşük seviyelere indirilmiş karbonhidratları ve biyolojik

değeri yüksek süt minerallerini içermelidir.
 Kalsiyum ve demir desteği yapılmış olmalıdır.
 Vitamin ve minerallerle zenginleştirildiği için hazırlama esnasında

oluşabilecek kayıplar en aza indirgenmiş olur.
 Yapay tatlandırıcı, aroma ve katkı maddeleri içermemelidir.
 Sadece su eklenerek kolayca hazırlanabilir.

1.4.1. Hazır Mamaların Bileşimleri

Anne sütünün yanı sıra bir yaşının altındaki bebeklere verilebilecek besleyici
elemanlara sahip ve resmi olarak onaylı mama türü “yeni doğan formülü” olarak adlandırılır.
İnek sütü, bu formülün temel yapı taşıdır.

Bebek mamaları için gereken kimyasalların çoğu ABD’de üretilmektedir. Aşağıda
sıralanan maddeler bu mamalarda mutlaka bulunmak zorundadır:
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Protein, yağ, linoleik asit, A-C-D-E-K-B1-B2-B6-B12 vitaminleri, folik asit, kalsiyum,
magnezyum, demir, çinko, bakır, fosfor, sodyum klorid, potasyum klorit.

Ayrıca inek sütünden elde edilmeyen ürünlerde “biotin, choline ve inositol” bulunmak
zorundadır.

Hipoalerjik formüller; özel sağlık problemleri olan bebeklerin olası tıbbi
komplikasyonlar yaşama ihtimalini, en düşük seviyeye indirir. Bu tür beslenme ögelerinin
içeriği, ham aminoasitlerle harmanlanır. Bu tip formüller, özel yapılarından dolayı bazen
temel bebek beslenmesinde veya tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin beslenmesinde
kullanılır; ayrıca, inek sütüne veya diğer maddelere karşı alerjisi olan bebekler için de bu
formül kullanılır.

Bir bebeğin tüm beslenme gereksinimini karşılayacak biçimde geliştirilmiş bir bebek
mamasının bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler şunlardır:

 Anne sütünde bulunan ve bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan
prebiyotik lif içermelidir.

 Anne sütünde olduğu gibi düşük protein olması ve sağlıklı büyüme için gerekli
tüm aminoasitleri içermelidir.

 Anne sütü esas alınarak ayarlanmış, sindirimi ve emilimi kolaylaştıracak oranda
bir yağ karışımı içermelidir.

 Anne sütünde olduğu gibi karbonhidrat kaynağı olarak yalnızca laktoz içermesi;
laktoz; kalsiyum ve yağın emilmesini kolaylaştıracak, prebiyotik liflerle birlikte
bağırsaklarda normal bakteri florasının oluşumunu sağlayacaktır.

 Bebeğin henüz tam olarak gelişememiş böbrekleri dikkate alınarak anne
sütündeki oranlarda mineral içermesi gerekir.

1.4.2. Mamaları Hazırlanma Yöntemleri

İlk haftalarda bebek sık sık acıkacağı için mamasını önceden hazırlayıp buzdolabında
bulundurmak iyi olur. Bebeğe, dokuz aylık olana dek, süt çocuğu için olan mamalardan
verilmelidir. Bu mamalar işlenmiş inek sütünden yapılır. Bebeğe ne tür ve hangi marka
mama verileceği doktora danışılmalıdır. Bebeğe verilen mamanın türünün ve markasının
değiştirilmesi onun midesini bozabilir. Süt çocuğu için yapılan mamalar, daha kolay
hazırlanması için, toz halinde satılır. Kutunun üzerinde ne kadar suya ne kadar toz
karıştırılacağı yazmaktadır. Uygun ölçekte toz, kaşık ile alındıktan sonra fazlası bir bıçak
yardımı ile sıyrılır. Size tavsiye edilen oranlara titizlikle uymanız, bebeğin uygun kilo alması
için önemlidir; aksi takdirde bebeğiniz, aşırı kilo alabilir. Fazla su ile hazırlanan mamalar ise
bebeğin kilo alımını yavaşlatır. Mama hazırlamak için kullanacağınız su, önceden kaynatılıp
soğutulmuş olmalıdır. Bekletilmiş su kullanılmamalıdır. Mamayı doğrudan biberonda ya da
başka bir kabın içinde hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan mamalar biberonda, biberon memesi
içe dönük olacak şekilde kapağı kapatılıp buzdolabında 24 saat saklanabilir.
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1.4.3. Mamaların Bebeklere Verilme Şekilleri

Mamalar bebeklere biberonla ve kaşıkla olmak üzere iki şekilde verilir:

 Mamaların Biberonla Verilişi

Mamalar bebeğe, kaşıkla ya da biberon denilen şişelerde verilir. İlk aylarda çocukta
emme refleksi kuvvetli olduğu için kaşıkla besin alması zor ve sakıncalıdır. Bebek mamayı
biberondan kolaylıkla içer.

Resim 1.16: Biberonla beslenme

Çocuğu biberonla emzirmek çok dikkat ister. Biberonun ve emziğin temizliği, özelliği,
biberonun verilme şekilleri iyi bilinmeli ve titiz davranılmalıdır.

Biberonla emzirme için; anne ellerini iyice yıkamalı, hazırlanan mamayı sterlize
edilmiş biberona koyduktan sonra emziği biberona geçirerek mamanın sıcaklığını kontrol
etmek için biberonu baş aşağı çevirmelidir. Mama normal akıyorsa ve sıcaklığı da iyi ise
çocuğa vermelidir. Sıcaklığının iyi olup olmadığını kontrol etmek için bileğin iç kısmına
birkaç damla mama damlatılır. Deri, mamayı ılık olarak hissediyorsa sıcaklık normaldir.

Anne, meme emzirirken yaptığı gibi, bebeği kucağına alarak rahat bir sandalyeye veya
divana oturmalıdır. Bebeğin 45 derecelik açı yapacak şekilde tutulması, rahat emebilmesi
için gereklidir. Bebek; bir öğün sol kola, bir öğün sağ kola yatırılarak emzirilir.

Biberon, çocuğa daima yarı dik durumda verilmelidir. Biberon çok yatay tutulursa
çocuk hava yutar, çok dik tutulması durumunda ise yeteri kadar mama ememez.

Beslenme süresi, çocuğun emme gücüne ve yaşına göre değişir. Bu süre, çocuğun
kuvvetine ve iştahına göre 10–20 dakikadır.

Beslenme sonunda çocuk dik tutularak gazı çıkarılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde
çocukta kusma ve gaz sancıları görülebilir.
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 Biberon Özellikleri

 Temizlemesi kolay, kansorejen madde taşımayan malzemeden yapılmış
biberon tercih edilmeli,

 Temizlenmesi düşünülerek köşeli biberon tercih edilmemeli,
 Biberonun doldurulmasını ve temizlenmesini kolaylaştıracak şekilde

geniş ağızlı olmasına dikkat edilmeli,
 Biberonun üzerindeki işaretler net olmalı,
 Biberon kapağı, biberon emziğini tamamen kapatmalı sızdırma

yapmamalıdır.

 Mamaların Kaşıkla Verilişi

4.-6. aylarda kaşıkla yedirmede mamanın bir kısmı dışarı döküldüğü için bebeğin
aldığı mama miktarının hesaplanması zorlaşır; bu nedenle biberon tercih edilmektedir.
Ancak anne sütünün yeterli olmadığı ve karışık beslenmenin uygulandığı hallerde ta-
mamlayıcı besinlerin tahta ya da porselen kaşıkla verilmesi daha doğru olur.

8.-10. aydan sonra ise bebek artık ufak parçalara bölünmüş haldeki sofra yemeklerini
boğulmadan yutabilir. Bebekler; sinir, sindirim ve böbrek işlevinin olgunlaşmasına göre bir
beslenme dönemden diğerine geçer. Her bebeğin olgunlaşma süreci farklıdır; bu nedenle
kaşıkla beslenmeye geçiş, bebekten bebeğe farklılık gösterir.

Resim 1.17: Kaşıkla tanışma

Geçiş dönemindeki bebekler, oturmaya başlar. Oturabilmeleri, katı gıdalara geçmek
için zamanın geldiğini gösterir. Kaşığın ne işe yaradığını fark ederler. Katı gıdaları; renk ve
tatlarına göre ayırt edebilmeyi, yutabilmeyi ve çiğnemeyi başarırlar. Sindirim sistemi ve
böbrekleri, çeşitli besinleri sindirebilecek ve atıkları vücuttan uzaklaştırabilecek olgunluğa
ulaşmıştır.

Resim 1.18: Bebek kaşıkları

Mama yedirmede kullanılan kaşıkların sapları, daha uzun; çukur kısımları, normal
kaşıklara oranla daha az çukurdur. Mama yedirmede metal kaşık yerine porselen kaşık tercih
edilmelidir.
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1.5. Bebek Dostu Hastaneler

Beslenme, 1924 yılından bu yana yayımlanan uluslararası insan hakları belgelerinde,
bir hak olarak ifade edilmektedir. Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını
korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise, bebeklere ve çocuklara bu
hakkı sağlayan en ideal yöntemdir.

1991’de UNİCEF ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) “Bebek Dostu Hastaneler”
programını gündeme getirmiştir. Bu program; başarılı emzirmede 10 adım ilkelerinin
uygulanması ile bebeğin anne sütüyle beslenmesini sağlamak, bunu özendirmek ve
desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve
desteklenmesine yönelik olarak Bakanlığımızca da 1991 yılından beri UNİCEF / DSÖ
önerileriyle “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı yürütülmektedir.

Gebeliklerinden itibaren anne adaylarını, anne sütü ve emzirme konusunda
bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel
bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli yardımıyla annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri
konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane” unvanını almaktadır.

Sağlık Bakanlığımızca yürütülmekte olan anne sütünün teşviki ve bebek dostu
hastaneler programı kapsamında başarılı uygulamalar yapan hastaneler “Bebek Dostu
Hastane” unvanı ile ödüllendirilmektedir. Ayrıca 2002 yılından itibaren 1.basamak sağlık
kuruluşları personeli, konu ile ilgili eğitilerek anne sütünün desteklenmesi konusunda
çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizde sürdürülmekte olan “ Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık
Kuruluşları” programında; tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye
başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6. aydan sonra ek besinlere başlanmasının
yanı sıra emzirmenin 2 yaşına kadar devam ettirilmesi, ülke politikamızdır.

Resim 1.19:Bebek dostu hastanelerin amblemi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Emzirme pozisyonlarını oyuncak bebek kullanarak uygulayınız.

Koltuk Altı Pozisyonu

İşlem Basamakları Öneriler

 Sırtınızı destekleyerek dik oturunuz.  Rahat ve sakin olunuz.

 Kucağınıza yastık yerleştiriniz.  Yumuşak ve rahat yastık seçiniz.

 Bebeğin vücudunu, başı önde ayakları ve
poposu arkada olacak şekilde sağ ya da sol kol
altına yerleştiririniz.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Kol altına yerleştirdiğiniz bebeğin başını ve
ensesini elinizle destekleyiniz.

Resim 1.20

 Bebeğin başının arkaya
düşmemesine özen gösteriniz.
 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Diğer elinizi göğsünüzü desteklemek için
kullanınız.

 Meme ucunun bebeğin ağız
hizasında olmasına dikkat ediniz.
 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebeği göğsünüze yaklaştırınız. Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebeğin göğüs ucunuzu kavramasını
sağlayarak emzirme işlemini yapınız.

 Göğsünüzü bebeğe yaklaştırmak
yerine, bebeği göğsünüze yaklaştırınız.
 Nazik ve dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kucak Pozisyonu

İşlem Basamakları Öneriler

 Sırt desteği olan bir sandalyeye oturunuz.  Rahat ve sakin olunuz.

 Kucağınıza yastık alınız.  Yumuşak ve rahat yastık seçiniz.

 Bebeği kucağınıza aldığınız yastığın
üzerine yatırınız.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebeğin başını sol ya da sağ kolunuzun
kıvrımına yaslayarak poposunu elinizle
destekleyiniz.

Resim 1.21

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebeğin karnını kendi karnınıza doğru
çevirip yüzünü göğsünüze doğru
döndürünüz.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Göğüs ucunuzu kavramasını sağlayarak
emzirme işlemini yapınız.

 Nazik ve dikkatli olunuz.
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Ters Kucak Pozisyonu

İşlem Basamakları Öneriler

 Sırt desteği olan bir sandalyeye oturunuz.  Rahat ve sakin olunuz.

 Kucağınıza yastık alınız.  Yumuşak ve rahat yastık seçiniz.

 Bebeği kucağınıza aldığınız yastığın
üzerine yatırınız.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebeğin karnını karnınıza çevirin ve sağ
elinizle başını, ensesini ve omuzlarını
kavrayınız.

Resim 1.22

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Sol elinizle de göğsünüzü tutunuz.  Nazik ve dikkatli olunuz.

 Göğüs ucunuzu kavramasını sağlayarak
emzirme işlemini yapınız.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bebek meme ucunu tam kavrayınca,
ellerinizi kucak pozisyona geçirebilirsiniz.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

.
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Yatarak Emzirme Pozisyonu

İşlem Basamakları Öneriler

 Bir yastığı başınızın altına diğerini de
bebeğin altına koyunuz.

 Yumuşak ve rahat yastık seçiniz.

 Bebeği, karnı sizin karnınıza değecek
şekilde yan yatırınız(Resim 1.23).

Resim 1.23

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Gerekirse iki yastıkla destekleyip ağzı
tam göğüs ucunuzun önünde olacak şekilde
yatırınız.

 Nazik ve dikkatli olunuz.

 Bir elinizle de göğsünüzü destekleyiniz.  Nazik ve dikkatli olunuz.

 Göğüs ucunuzu kavramasını sağlayarak
emzirme işlemini yapınız.

 Emzirme sırasında uyuyup
kalmamaya dikkat ediniz. Nazik ve
dikkatli olunuz.
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UYGULAMA TESTİ

Sanitasyon ilkelerine dikkat ederek uygun araç gereçler yardımı ile 4 aylık biberon
maması ile beslenen bebek için 100 cc mama hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkayınız.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Biberonları, emzikleri, kapakları, vidalı
kapakları, bıçağı, huniyi ve maşayı sıcak
sabunlu suda fırçalayarak yıkayıp iyice
durulayınız.

Resim 1.24

 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Mama hazırlamada kullandığınız tüm
gereçleri, büyük bir tencereye koyup
üzerlerini örtecek kadar içme suyuyla
doldurunuz ve en az 10 dakika kaynatınız.

Resim 1.25

 İçme suyu kullanmayı unutmayınız.
Dikkatli olunuz.
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 Tencerenin içindekileri kaynattıktan
sonra, temiz maşayla çıkarıp temiz bir
yüzeyin üstüne koyunuz. Yıkanan biberon
ve parçaların iyice süzülmesini sağlayınız.
Tenceredeki suyu dökünüz.

Resim 1.26

 Aynı suyu bir dahaki kaynatmada asla
kullanmayınız.
 Dikkatli olunuz.

 Temiz bir tencereye, mama hazırlamak
için gerekli olan sudan biraz daha fazla
içme suyu ile doldurunuz ve an az 10
dakika kaynatarak suyun ılımasını
bekleyiniz.

Resim 1.27

 Suyun ılımış olduğundan emin olunuz.
 Dikkatli olunuz.

 Ilımış suyu tam ölçüsüne uygun olarak
biberona dökünüz.

Resim 1.28

 Ölçüye dikkat ediniz.

 Kutunun içindeki ölçeğe mama
tozundan doldurduktan sonra tozun
fazlasını bıçağın keskin olmayan tarafı ile
sıyırınız.

Resim 1.29

 Gereğinden fazla mama koymamaya
özen gösteriniz.
 Ölçüye dikkat ediniz.
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 Ilık su konulmuş biberona mama
tozunu ilave ederek kapağını kapatıp toz
eriyinceye kadar biberonu kuvvetlice
çalkalayınız.

Resim 1.30

 Karıştırma işlemini kuvvetlice yapınız.

 Emziği, bebeğin ağzına değecek
kısmına dokunmadan, biberona takınız.
Bileğinizin iç kısmına birkaç damla mama
damlatarak mamanın uygun ısıda olup
olmadığını kontrol ediniz. Mama ılıksa,
bebeğinizi beslemeye başlayınız.

Resim 1.31

 Sıcaklığın normal olmasına dikkat
ediniz.

 Bebeğiniz emmeyi bıraktığında,
biberonda mama kalmışsa, kalan mamayı
dökerek biberonu soğuk su ile iyice
durulayınız.

Resim 1.32

 Temizlik kurallarına dikkat ediniz.
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 Hazırlanmış mama buzdolabında
saklanabilir; ancak 24 saat içinde
kullanılmalıdır. Mamanın uygun ısıda
olması için buzdolabından çıkan biberonlar
sıcak su içinde ılıtılmalıdır.

Resim 1.33

 Mamanın uygun sıcaklıkta olmasına
dikkat ediniz.
 Dikkatli olunuz.

 Buzdolabına konmamış mamayı 1 saat
içinde kullanmazsanız dökünüz.

Resim 1.34

 Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Öğrenme faaliyeti kapsamında aşağıdaki cümlelerde bazı bölümler boş bırakılmıştır.
Boş yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Yeni doğan bebek yaşamını sürdürmek için ihtiyaçlarının karşılanmasında …………..
bağımlıdır.

2. 0–1 yaş dönemi diğer yıllara oranla hızlı ………………. ve …………… yılıdır.

3. Çocuğun büyüme süreci içinde olması ve devamlı hareket etmesi …………………….
artırır.

4. İyi beslenme, çocuğa normal bir gelişim, ……………….. ve ………………. dayanıklı bir
bünye kazandırır.

5. 1–3 ay arasında kilogram başına ………. kaloridir.

6. Anne sütündeki proteinin …………….. yüksek, ………………… kolaydır.

7. Mümkün olduğunca anne sütü örnek alınarak geliştirilmiş; modern teknolojinin
kullanıldığı sağlıklı ürünlere …………………… denir.

8. Bebek memeden kesilmeden önce …………… ait koşullar ve ………….. koşulları
düşünülmelidir.

9. Sezaryandan sonra dikişler iyileşene kadar kullanmak istenecek pozisyon ………………
pozisyondur.

10. İlk aylarda çocukta …………………. kuvvetli olduğu için kaşıkla besin alması zor ve
sakıncalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Sanitasyon ilkelerine dikkat ederek uygun araç gereçler yardımı ile 6 aylık biberon
maması ile beslenen bebek için 200 cc mama hazırlayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1-Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?

2. Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkadınız mı?

3.Biberonları, emzikleri, kapakları, vidalı kapakları, fırçalayarak
yıkadınız mı?
4. Biberonları, emzikleri, kapakları, vidalı kapakları, duruladınız mı?

5. Bıçağı, huniyi ve maşayı sıcak sabunlu suda, fırçalayarak yıkadınız
mı?
6. Bıçağı, huniyi ve maşayı sıcak sabunlu suda, fırçalayarak duruladınız
mı?
7. Mama hazırlamada kullandığınız tüm gereçleri büyük bir tencereye
koydunuz mu?
8. Mama hazırlamada kullandığınız tüm gereçlerin üzerlerini örtecek
kadar içme suyuyla doldurdunuz mu?
9. Mama hazırlamada kullandığınız tüm gereçlerin üzerlerini örtecek
kadar içme suyuyla doldurup 10 dakika kaynattınız mı?
10. Tencerenin içindeki gereçleri kaynattıktan sonra, temiz maşayla
çıkardınız mı?
11. Tencerenin içindeki gereçleri maşayla çıkarıp temiz bir yüzeyin
üstüne koydunuz mu?
12. Tencerenin içindeki gereçleri maşayla çıkarıp temiz bir yüzeyin
üstüne koyarak suyunu süzdürdünüz mü?
13. İçme suyunu uygun bir kaba doldurup kaynamaya başladıktan sonra
en az 10 dakika daha kaynattınız mı?
14. İçme suyunu uygun bir kaba doldurup kaynamaya başladıktan sonra
en az 10 dakika daha kaynattığınız suyu ılıması için belirli süre
beklettiniz mi?
15. Ilımış suyu tam ölçüsüne uygun olarak biberona döktünüz mü?

16. Kutunun içindeki ölçeğe mama tozundan doldurdunuz mu?

17. Tozun fazlasını bıçağın keskin olmayan tarafı ile sıyırdınız mı?

18. Su ile doldurulmuş biberona mama tozunu ilave ettiniz mi?

19. Toz eriyinceye kadar kuvvetlice çalkaladınız mı?
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20. Bebeğin ağzına girecek kısmına dokunmadan, emziği biberona
taktınız mı?
21. Bileğinizin iç kısmına birkaç damla mama damlatarak, mamanın
uygun ısıda olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, 0–1 yaş grubu çocuklara ek besinler
hazırlayabileceksiniz.

 0–1 yaş grubu çocuklara verilmesi gereken ek besinlerin önemi hakkında çeşitli
kaynaklardan ve internetten bilgi edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. EK BESİNLER

Gelişimi normal ve sadece anne sütü alan bebeklerde, altı aydan önce ek besinlere
başlanmamalıdır; çünkü bebeklerin merkezi sinir sistemleri, mide-bağırsak sistemleriyle
böbrekleri, 6 aydan sonra gelişir. Bu nedenle ek besinlere ancak 6 aydan sonra geçilmelidir.
Daha erken dönemlerde verilen ek besinler, bebeklerde böbreklerin yükünü artırdığı gibi gaz,
ishal gibi sindirim problemlerine de yol açabilir.

Büyüme ve gelişme sürecini destekleyen, değişik tatlarla tanışmak suretiyle sonraki
aylarda kolay yeme alışkanlığı kazandıran, besleyici değeri yüksek ek gıdalar; meyve suyu
veya meyve püresi, sebze çorbası veya sebze püresi, muhallebi, yoğurt, peynir, reçel,
bisküvi, ekmek ve yumurtadır.

Ek besinler, daha fazla besine ihtiyaç duyan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamakla
kalmaz, konuşma kaslarının gelişimine de yardımcı olur. Bu arada bebeklerin bağışıklık
sistemlerinin daha güçlü olabilmeleri için anne sütü verilmeye devam edilmelidir.

Resim 2.1: Ek besinle tanışma

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. 0–1 Yaş Grubu Çocuklara Ek Besinler Hazırlama

0–1 yaş grubu çocuklara ek besin olarak sulu ve yumuşak gıdalardan başlamak gerekir.

 Meyve Suları

Bebeklerin vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere meyveler, meyve suyu
veya püre halinde verilir. Bebeklerde kullanılan meyveler; elma, narenciye, nar, armut ve
şeftalidir.

Resim 2.2: Meyve suyu çeşitleri

 Elma: Tatlı olmalıdır. C vitamininin kaybını önlemek için cam rende ile
rendelenir. 1-4 aylarda suyu, 4. aydan itibaren püresi verilir. Çiğ elma
suyu 4. aya kadar verilmemelidir. Pişirilmiş elma armut ve ayva suyunun
sindirimi daha kolaydır. Elmanın içinde bulunan pektin maddesi ishali ve
bağırsakta zararlı maddelerin meydana gelmesini önler.

 Narenciye (turunçgiller): Portakal, limon, greyfurt, mandalina cam li-
monlukta sıkılarak suyu çıkartılır, süzgeçten veya tülbentten süzülür,
içine ilk aylarda su ve şeker ilave edilerek bebeğe verilir. Meyve suları
hazırlandıktan hemen sonra verilmelidir. Bekletilmesi halinde C vitamini
kaybı olur. 1. aydan itibaren 1 çay kaşığından başlanarak alıştıra alıştıra
verilir.

 Muz: 3. aydan itibaren verilir. B2 vitaminleri ile fosfor ve magnezyum
bakımından zengindir. Ayrıca bol miktarda şeker ihtiva eder. Çocuğa
verilecek muz, olgun olmalıdır. Başlangıçta muz ezilerek ve biraz şekerli
su ile süzgeçten geçirilerek verilir. Çocuk alışınca ezme halinde yedirilir.
Ham veya aşırı olmuş muzlar, ishal yapar.

 Şeftali: 2. aydan itibaren verilir. Suyu ishale iyi gelir. Ham olan şeftaliler
ishale sebep olur veya ishali artırılır. Bunun için olgun şeftaliler iyice
yıkandıktan sonra, cam rendeden geçirilip üç kat tülbentten süzülerek
hazırlanır.

 Diğer meyveler: Çilek, dut gibi meyveler emilmesi güç olduğundan
tercih edilmez. Tatlı üzüm suyu, peklik çeken çocuklara verilebilir.
Ayrıca üzüm, içindeki potasyum nedeniyle idrar söktürmede
kullanılabilir.
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 Yoğurt:Bebek beslenmesinde önemli bir besin maddesi olan yoğurt, 2.
aydan itibaren verilir.

Resim 2.3: Yoğurt

o Hazırlanışı: Süt temiz bir kaba konularak 2/3 kalana kadar
kaynatılır. 45° ye kadar ılıtılır (Elin üzerine damlatıldığında
yakmamalıdır.). Ilıtılmış süte çok az ezilmiş yoğurt kaymağı
bozulmayacak şekilde ilave edilir. Mayalanmış sütün üstü örtülerek
45° lik fırında 4-8 saat bekletilir. Fırından çıkartılan yoğurt, serin
bir yerde muhafaza edilir. Mayalanmış süt kabının üzeri kalın bez
veya minderle örtülerek 2-3 saat bekletilerek de yoğurt
hazırlanabilir.

Bebeğe verilecek yoğurdun kaymağı alınmalı ve ekşi olmamasına dikkat edilmelidir.
Yoğurt ilk zamanlarda sulandırılarak ve şeker ilave edilerek verilir. Sulandırma pirinç suyu
ile de yapılabilir. Şeker şart değildir.

 Muhallebiler

Bebeğin ayına göre su veya sütle yapılır. İlk aylarda ½ çay bardağı süt, 1,5 çay
bardağı su, 3 çay kaşığı toz şeker ve 3 çay kaşığı pirinç unu ile yapılır. Daha sonraları çeşitli
unların karışımından yapılırsa daha besleyici olur.

Resim 2.4: Muhallebi

 Hazırlanışı: İlk önce pirinç unu bir miktar suda iyice ezilir. Üzerine süt,
şeker ve geri kalan su ilave edilir, devamlı karıştırılarak pişirilir. Çocuk
büyüyüp alıştıkça su miktarı azaltılıp süt miktarı artırılır. 6. aydan
itibaren yalnız süt kullanılır. İshale meyilli olan çocuklarda pirinç unu,
kabıza meyilli çocuklarda yulaf unu kullanılmalıdır.
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Muhallebi, mutlaka kaşıkla verilmelidir. Muhallebiye meyve suları da ilave edilebilir.
Muhallebi pirinç unu dışında başka unlarla da yapılabilir (yulaf unu, buğday unu, mısır unu,
vb.).

 Sebze Çorbaları

İki patates, bir yemek kaşığı pirinç, birkaç ıspanak yaprağı, bir havuç, bir kabak,
birkaç kereviz, bir tutam tuz, bir litre suyun içinde ağır ateşte pişirilir. Ezilerek süzgeçten
geçirilir ve 4. aydan itibaren alıştırılarak çocuğa verilir.

İstenirse 1 çay kaşığı irmik ilave edilerek 20 dakika daha kaynatılır. Bebeğe ilk verişte
1-2 çay kaşığından başlanmalıdır.

3.aydan itibaren çorbanın içine lop pişmiş yumurtanın sarısı ilave edilebilir. 8. aydan
sonra karaciğer ezmesi konabilir.

Resim 2.5: Bol vitaminli sebze çorbası

 Diğer Çorbalar

Un çorbası: 1 çorba kaşığı un, çok az yağ ile kavrulur. Su veya süt ilavesi ile
karıştırılarak pişirilir, bir miktar tuz ilave edilip çocuğa verilir.

 Mercimek çorbası: 2 kahve fincanı mercimek, yeteri kadar su ile kay-
natılır. Süzgeçten geçirilir. Çok az yağ ve tuz ilavesi ile çocuğa verilir.

 Tarhana çorbası: Tarhana biraz su ile ezilir. Kaynayan suya yavaş yavaş
ilave edilip devamlı karıştırılarak pişirilir. Çok az yağ ve tuz ilave
edilerek bebeğe verilir. Gerek mamalar, gerek çorbalar yapılırken bitkisel
sıvı yağ kullanılmalıdır.

 Sebze Püreleri

 Patates ve havuç püresi: Orta büyüklükte 2 patates veya havuç iyice te-
mizlenir, yıkanır (Kabuğu soyulmamalıdır.), 1 litre su içinde haşlanır.
Piştikten sonra ezilir, bir miktar süt ile yumuşatılır, bir tutam tuz ve bir
çay kaşığı yağ (sıvı bitkisel yağ) ilave edilir. 5.- 6. aydan itibaren çocuğa
verilir. İstenirse havuç ve patates birlikte püre yapılabilir.
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Resim 2.6: Patates püresi

 Kabak püresi: Yıkanıp ayıklanan taze kabak, ufak parçalara ayrılarak bir
tutam tuz atılmış suda haşlanır. Süzgeçten geçirilir, su veya süt ile
yumuşatılır, bir miktar yağ ilavesi ile bebeğe verilir. 6. aydan sonra
menüye ilave edilebilir.

Resim 2.7: Ispanak püresi

 Ispanak püresi: Ispanaklar yıkanır, temizlenir, bir tutam tuz atılmış çok
az suda haşlanır. Süzgeçten geçirilir. Arzu edilirse tüm sebzeler birlikte
haşlanıp süzgeçten geçirilerek karışık püre olarak verilebilir.

 Yumurta

Yıkanmış yumurta, kaynama derecesindeki suda 10 dakika pişirilir. 5.-6. aydan
itibaren, lop pişmiş sarısı azdan başlanarak alıştıra alıştıra verilir. 10. aydan itibaren yumurta
beyazı ile birlikte verilebilir. Başlangıçta çorbalara veya yoğurta katılarak verilmelidir.

Resim 2.8: Yumurta kaliteli protein kaynağıdır.
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Çiğ yumurta mide suyunu azaltır ve sindirilmeden bağırsaklardan geçer. Bu nedenle
çocuğa çiğ yumurta verilmemelidir.

 Et ve Sakatatlar

Et ve sakatatlar iyi protein ve mineral kaynağıdır.

 Etler: Etin yağsız tarafı iyice çekildikten sonra pişirilir. Etler çocuğa ya
haşlama ya da ızgara yapılarak verilir. Ayrıca et suyu, çorbalarda da
kullanılır; 3. aydan itibaren suyu çorbalara ilave edilir. 6. aydan itibaren
iki defa çekilmiş kıymadan yapılmış cızbız köfte olarak alıştıra alıştıra
verilir.

Resim 2.9: Et ürünleri

 Karaciğer: Karaciğerin zarı temizlendikten sonra bir miktar suda
haşlanır. Ezilerek püre haline getirilir. Bir tutam tuz ilave edilerek 7.
aydan itibaren bebeğe verilir. Çorbaların içine de konabilir.

 Beyin: Zarı temizlendikten sonra tuzlu suda haşlanır. İyice ezilir ve 7. ay-
dan itibaren bebeğe verilir. Yalnız son zamanlarda, beyinde enfeksiyon
çabuk ürediği için bebek beslenmesinde önerilmemektedir.

 Balık: Protein, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin mad-
desidir. Çocuklara 8. aydan itibaren verilebilir. Başlangıçta pisi, dil,
kalkan, kırlangıç gibi yağsız balıklar haşlama veya ızgara yapılarak
verilmelidir. Balık verilirken üzerine limon sıkılmalıdır. Azdan
başlanarak alıştıra alıştıra verilir.

 Kuru Baklagiller

Besin değeri bakımından et ve yumurtanın yerine tutabilecek en iyi ve en ucuz besin
maddeleridir. Mercimek, bezelye, pirinç çorbaları veya bunların karışımı olan çorbalar, 6.–8.
aylardan itibaren çocuklara verilebilir. Kuru fasulye, nohut, bakla haşlanıp, kabukları
soyulup ezildikten sonra, tahıl unu veya pirinç ile karıştırılarak veya sebze çorbalarına ilave
edilerek verilebilir.
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Resim 2.10: Kuru baklagiller, et ve yumurtanın yerine tutabilecek en iyi ve en ucuz besin
maddeleridir.

2.2. Ek Besinlerin Verilme Zamanı

Anne sütü 6. aya kadar tek başına yeterlidir. Ek gıdaya gerek yoktur; ancak anne
sütünün az olması, besleyici değerinin düşük olması durumunda ek gıda verilebilir. Bu
durumda tamamlayıcı besinlere 15. günden itibaren başlanır.

Aylara göre tamamlayıcı besinlerin veriliş zamanı tabloda gösterilmiştir:

Verildiği Ay Besinin Adı

0 – 1 Ay
İnek sütü (1 su, 1 süt, 1 çay kaşığı zeytinyağı yeteri
kadar şeker)
Meyve suyu (bir çay kaşığı)

2 Ay
İnek sütü (2 süt, 1 su, 1 çay kaşığı zeytinyağı,
yeterince şeker)
Meyve suyu (1 tatlı kaşığı)

3. Ay

İnek sütü (3 süt, 1 su, sıvı yağ ve şeker)
Muhallebi ve yoğurt
Tarhana çorbası
Meyve suyu (1 çay bardağı)

4-6. Ay
Sebze çorbası, kırmızı mercimek
Yumurta sarısı çorbası
Yukarıdakilerin hepsi

6-8. Ay

Yukarıdakilerin tümüne ek;
1 tam yumurta
1 yemek kaşığı kıyma, baklagiller, karaciğer, evde
pişen yemekler (ezilerek)

8-12. Ay Yukarıdakilere ilave olarak evde pişen yemekler

Tablo 2.1: Tamamlayıcı besinlerin veriliş zamanı
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2.3 Ek Besinlere Alıştırma

Ek gıdalara; kaşık ya da bardakla, azar azar ve teker teker bebeğin besini kabul edip
etmediği gözlemlenerek başlanmalıdır. Bir besine yeni başlandığında bebekte; kabızlık, gaz,
alerji gibi sorunlar görülebilir. Bu durumda besinin verilmesine bir süre ara verilip tekrar
denenir, sorunun hangi besinden kaynaklandığını anlayabilmek için aynı anda birden fazla
ek besine başlanmaz. Tamamlayıcı besinlere başlamada ve uygulamada her çocuğa aynı
şekilde uygulama yapılmaz. Her çocuk aynı besini aynı zamanda almayabilir. O zaman o
besine eş değerde bir başka besin verilebilir.

Resim 2.11: Mamaya alışma

 Ek Besinlere Alıştırmada Uyulması Gereken Kurallar

 Bebeğinizin huysuz ve yorgun olduğu zamanı tercih etmeyiniz.
 Sakin olun ve yeni beslenme şeklini hem sizin için hem bebeğiniz için iyi

bir deneyim haline dönüştürünüz.
 Bebeğiniz yeni emzirildiyse veya biberon maması ile beslendiyse

denemeyi erteleyiniz.
 Bebeği beslemeyi diğer işleriniz arasındaki 5 dakikalık süre içerisine

sığdırmaya çalışmayınız.
 Bebek kıpır kıpırken, durmuyor ve oturmuyorken deneme yapmayınız.
 Bebeğe kaşıkla besini vermeden önce masaya veya mama sandalyesine

bir parça yiyecek koyunuz ve besini tanımasına izin veriniz.
 Hastalık, ateş, diş çıkarma gibi nedenlerle keyfi kaçan bir bebeğe yeni

besinler denemeyiniz.
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2.4. Ek Besinler Verilirken Dikkat Edilecek İlkeler

 Ek gıdaları bebeğe uygun bir kaşıkla ya da bardakla veriniz, biberon
kullanmayınız.

 Bebeğinize vereceğiniz her türlü gıda doğal ve taze hazırlanmış olmalıdır.
 Yutmasını kolaylaştırmak ve ek gıdanın akciğere kaçmasını engellemek için ek

gıda verirken onu kucağınızda kendini güvende hissedecek şekilde dik olarak
tutunuz.

 Besinlerin doğal tatlarına alışmalarını sağlayınız.
 Bebeğiniz için hazırladığınız besinlere katı yağ, şeker, tuz ve baharat

katmayınız.

 Bebeğinize vereceğiniz ek gıdayı onun gelişim düzeyine göre ağzında kontrol
edebileceği ve yutabileceği besinlerden yumuşak, pürtüksüz yarı sıvı besinler
seçiniz.

 Her yeni gıdaya tek tek ve yavaş yavaş başlayınız, az miktarda başlayıp (3-4 çay
kaşığı) her gün artırınız. 3 gün bir gıda denenip daha sonra başka bir gıda
denenebilir.

 Sevmediği bir gıdayı zorla vermeyiniz, yeniden denemek için bir süre
geçmesini bekleyiniz.

 Yeme hızı bebek tarafından belirlenmelidir.
 Beslemeden önce bebeğin kaşıktaki yiyeceğe ilgi göstermesini bekleyiniz.

İsterse bebeğin yiyeceği elleyerek tanımasına izin veriniz.
 Zamanla bebeğinizin kendi kendine yemesine izin veriniz, bu onun özgüvenini

artırır.
 Ek gıdalara başladıktan sonra da bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirmeye devam

ediniz.
 Diş çıkarma dönemi bebeğin iştahsız ve huzursuz olduğu zamanlardır. Bu

dönemlerde bebek anne sütü veya biberon mamasını daha fazla almak
isteyebilir.

 Fazla ısrarcı olmayınız.
 Çocuğunuza bir yaşına gelene kadar mümkünse inek sütü vermeyiniz. Erken

yaşta verilen inek sütü çocuğunuzda alerji ve kansızlık yapar.
 Çocuğunuzu kansızlıktan korumak için demir yönünden zengin et, yumurta,

mercimekli baklagiller, pekmez gibi ek gıdalar veriniz.
 Çocuğunuza vereceğiniz ek gıdaların A vitamini açısından da zengin taze sebze

ve meyve olmasına dikkat ediniz. Bu, onu hastalıklardan koruyacaktır.
 Hazırladığınız gıdaları oda ısısında 2 saatten fazla bekletmeyiniz.
 Konserve, dondurulmuş ve paketlenmiş yiyecekleri, hazır meyve suları ve kolalı

içecekleri, içine boya, tatlandırıcı veya aroma katılmış besinleri bebeğinize asla
vermeyiniz.

 Çocuğunuz ile birlikte siz de yiyiniz; bu, onun iştahını artıracaktır. Çocuklar
kalabalıkta yemek yemeyi severler.

 Bebeklere pişmemiş havuç, sosis, fındık, fıstık, çekirdek, üzüm, gibi küçük kuru
yemişler vermeyiniz. Bunlar, nefes borusuna kaçarak boğulmaya ve akciğerlerin
zarar görmesine neden olabilir.
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2.5.Bebeklerin Katı Besinlere Geçişinde Karşılaşılan Problemler

Bebeklerin katı besinlere geçişi önemli bir süreçtir. Bu süreçte zaman zaman
problemlerle karşılaşılabilir. Bebek katı besinleri yemeyi reddederse;

Kaşık olarak parmak ucunuzu kullanınız. Bebekler kaşığa nazaran parmakları daha
hoş karşılar. Bir parça sebze ya da meyve püresini parmaklarınıza koyunuz ve bunu oradan
emmesine izin veriniz. Bu şekilde rahat yemeyi öğrendikten sonra, bir miktar yiyeceği
dilinin ucuna yerleştiriniz böylece zamanla dilinin ucundaki yiyeceği geriye doğru boğazına
atarak yutmayı öğrenebilir.

Plastik ya da tahta kaşık deneyiniz; metal kaşıklar, soğuk hissi verir, bebeğinizin
dikkatini çekerek yemesini engelleyebilir.

Yemesi için zorlamayınız. Bebeğinizi beslemenizdeki amaç, ona yeni tatlar ve yeme
yöntemlerini tanıtmaktır.

Zaman zaman bebeğiniz, katı yiyecekleri istemeyecektir. Bu olduğu zaman, ısrarcı
olmayın ve başka bir gün deneyin. Bebeğiniz hazır olduğunda yiyecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Pirinç unu ile muhallebi hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkayınız.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Temiz bir kâsenin içinde 3 çay kaşığı
pirinç ununu bir miktar su ile eziniz.

 Ölçüye dikkat ediniz.

 Temiz bir cezvenin içine sütü/suyu ve
şekeri koyarak karıştırınız.

 Pişirme kurallarına dikkat ediniz.

 Pişirmek için karışımı, çelik
malzemeden yapılmış küçük bir tencereye
koyunuz.

 Uygun özellikteki araçları seçiniz.

 Tenceredeki karışımın üzerine
ezdiğiniz pirinç ununu yavaş yavaş dökerek
ilave ediniz.

 Dikkatli olmalısınız.

 Kısık ateşte, kaynayıncaya kadar
karıştırarak pişiriniz.

 Pişirme kurallarına dikkat ediniz.

 Kıvamını ve tadını kontrol ediniz.


 Kıvamını ve tadını kontrol etmek için
kullandığınız araçları tekrar kullanmayınız.

 Muhallebiyi, temiz bir kâseye alarak
muhallebinin yenilebilir sıcaklığa gelmesini
bekleyiniz.

 Yenebilir sıcaklıkta olmasına dikkat
ediniz.

 Kullandığınız araçları ve ortamı
temizleyiniz.

 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Aynı tarifi ve uygulamayı, farklı unlarla
yapınız.

 Diğer tarifleri deneyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kış Sebze Çorbası Hazırlama

Malzemeler: İki patates, bir yemek kaşığı pirinç, birkaç ıspanak yaprağı, bir havuç,
bir kabak, bir tutam tuz, bir litre su

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkayınız.  Hijyen kurallarına dikkat ediniz.

 Bir yemek kaşığı pirinci yıkayınız.  Temizlik kurallarına uymalısınız.
 Patatesi soyup yıkayarak küçük
parçalar halinde dilimleyiniz.

 Temizlik kurallarına uymalısınız.

 Ispanak yapraklarını yıkayınız.  Temizlik kurallarına uymalısınız.

 Havucu soyup yıkadıktan sonra
rendeleyiniz.

 Cam rende kullanmalısınız.

 Kabağı soyarak yıkayıp rendeleyiniz.  Temizlik kurallarına uymalısınız.

 Tüm malzemeleri temiz bir tencerenin
içine koyarak üzerine 1 litre su ilave ediniz.

 Ezilebilecek kıvamda haşlanmasına
dikkat ediniz.

 Bir tutam tuz ilave ederek ağır ateşte
pişiriniz.

 Pişirme kurallarına dikkat ediniz.

 Pişen karışımı süzgeçten geçiriniz.
 Rondo kullanabilirsiniz. Pütür
kalmamasına özen göstermelisiniz.

 Hazırlanan çorbayı temiz bir tabağa
koyarak yenebilir ısıya gelene kadar
bekleyiniz.

 Yenebilir sıcaklıkta olmasına dikkat
etmelisiniz.

 Tadına bakınız.
 Kullandığınız kaşıktan farklı bir
kaşıkla bebeğinizi besleyiniz.

 Kullandığınız araçları ve ortamı
temizleyiniz.

 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Öğrenme faaliyeti kapsamında aşağıdaki cümlelerde bazı bölümler boş bırakılmıştır.
Boş yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Altı aydan önce ek besinlere başlanmamalıdır, çünkü bebeklerin …………………
sistemleri, ………….- bağırsak sistemleriyle, böbrekleri, 6 aydan sonra gelişir.

2. Ek besinler, daha fazla besine ihtiyaç duyan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamakla
kalmaz, …………….. kaslarının gelişimine de yardımcı olur.

3. Bebeklerin vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere meyveler,
…………………………. veya ……………… halinde verilir.

4. Bebeğe verilecek yoğurdun …………. alınmalı ve ………… olmamasına dikkat
edilmelidir.

5. Çocuklara, su ………………………. verilmemelidir.

6. Ek besinlere ilk önce …………… miktarla başlanıp bebeğin tepkisine göre miktar
artırılır.

7. Protein, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin maddesi olan balık
çocuklara ………….. aydan itibaren verilebilir.

8. Bebeğe verilecek besinlerin ………………….. dikkat edilmelidir.

9. Ek gıdaları bebeğe uygun bir ………………… ya da …………….. veriniz,
biberon kullanmayınız.

10. Bebeğinizin ……………… ve …………….. olduğu zamanı tercih etmeyiniz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yulaf, buğday, çavdar, pirinç unlarının karışımından 8 aylık bebek için kaşık maması
olarak muhallebi hazırlayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?

2.Ellerinizi temiz su ve sabunla yıkadınız mı?

3.Unları eşit oranda karıştırdınız mı?

4.Belirlediğiniz orandaki un karışımını pişirmeye hazırlamak için bir
miktar su ile karıştırdınız mı?
5.Karışımı -pişirmek için- çelik malzemeden yapılmış küçük bir
tencereye koydunuz mu?
6.Ayrı bir kabın içerisinde ölçülü sütü/suyu bir miktar şeker ilave
ederek karıştırdınız mı?
7. Tenceredeki karışımın üzerine ezdiğiniz unu yavaş yavaş dökerek
ilave ettiniz mi?
8. Karışımı, kısık ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirdiniz
mi?

9.Kıvamını ve tadını kontrol ettiniz mi?

10. Temiz bir kâseye aldınız mı?

11. Yenilebilir sıcaklığa gelmesini beklediniz mi?

12.Kullandığınız araçları ve ortamı temizlediniz mi?
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MODÜL DEĞERLENDİRMERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

Tamamı Evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, modül faaliyetinde kazanmış olduğunuz bilgilerinizi
ölçünüz.

Açıklama: Öğrenme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki cümlelerde bazı bölümler boş
bırakılmıştır. Boş yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi, annenin ………………………..
önemini bilmesiyle mümkündür.

2. 0–1 yaş dönemi diğer yıllara oranla hızlı ……………. ve ……………yılıdır.
Çocuğun büyüme süreci içinde olması ve devamlı hareket etmesi …………… ihtiyacını
artırır.

3. İyi beslenme, çocuğa normal bir gelişim, sağlam ve ………………… dayanıklı bir bünye
kazandırır.

4. Sağlıklı beslenen bebekler; ………………………. ve neşelidir.

5. Bebeğin beslenmesinde ………………….. tercih edilmelidir.

6. Bebek günde ……….. saat ara ile ……….. öğün beslenmelidir.

7. Glikoz, früktoz, galaktoz gibi monosakkaritler, doğrudan doğruya ince bağırsakta
…………………….. geçer.

8. Emzirmeye başlamadan önce temizlenmiş meme ucu ……….. ve ………… parmakla
yuvarlanarak daha belirgin hale getirilir.

9. Kalori eksikliği sonucu ………………….. hastalığı görülür.

10. Emzirdikten sonra bebek anne omsuzuna yatırılarak sırtı hafif hafif sıvazlanıp
…………….. çıkarılmalıdır.

11. İlk aylarda çocukta ………………. kuvvetli olduğu için ……………….besin alması zor
ve sakıncalıdır.

12. Çilek, dut gibi meyveler ………………….. olduğundan tercih edilmez.

13. 4. aydan itibaren çorbanın içine lop pişmiş yumurtanın ………….. ilave edilebilir. 8.
aydan sonra …………….. ezmesi konabilir.

14. Tamamlayıcı besinlere başlamada ve uygulamada her çocuğa ………………..şekilde
uygulama yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz, modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu
tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Anneye

2 Büyüme - Gelişme

3 Enerji ihtiyacını

4 Sağlam - Hastalıklara

5 120

6 Kalitesi - Sindirimi

7 Mama

8 Çocuklara - Çevre

9 Koltuk altı

10 Emme refleksi

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Merkezi sinir, Mide

2 Meyve suyu, Püre

3 Konuşma

4 Kaymağı, Ekşi

5 Kaynatılmadan

6 Az

7 8.

8 Temizliğine

9 Kaşık, Bardakla

10 Huysuz, Yorgun

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Bebek Beslenmesininin

2 Büyüme ve Gelişme

3 Enerji

4 Hastalıklara

5 Canlı, Hareketli

6 Anne sütü

7 3–4 , 5–6

8 Emilerek kana

9 Baş ve işaret

10 Marasmus

11 Gazı

12 Emme refleksi, kaşıkla

13 Emilmesi güç

14 Sarısı, karaciğer

15 Aynı
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