
Ekonomik nedenlerle inek sütü kullanımının zorunlu olduğu 
durumlarda inek sütü ilk ay yarı yarıya, 1-4 aylar arası 2 kısım süt 1 
kısım su olacak şekilde sulandırılarak verilmelidir. Dört aydan sonra 
inek sütü 1 kısım su 3 kısım süt olacak şekilde sulandırılarak 
verilmelidir. 6 aydan sonra sulandırılmadan verilebilir. Bir çay 
bardağının alabileceği her 100 ml süte 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı 
saf zeytinyağı eklenmelidir. Su ve süt ayrı olarak en az 10 dakika 
kaynatılmalı, şeker ve yağ daha sonra eklenmelidir İnek sütünde demir 
ve vitaminler yetersiz olduğundan doktorunuzun önerisine göre 15-20 
günlükten itibaren vitamin ve 4 aylıktan itibaren demir verilmelidir. İdeal 
olan 1 yaşına kadar inek sütü vermemektir. Süt olarak çocuğun yaşına 
uygun Avrupa standartlarında kutu mamalar kullanılmalıdır. 

EK GIDALARA BAġLAMA DÖNEMĠ 
6 aydan sonra anne sütü çocuğun çeşitli besin gereksinimlerini 
karşılamada yetersiz kalır. Bazı ek gıdalar yavaş yavaş eklenerek 
çocuğun anne sütü ile beslenmesinden erişkin tip beslenme dönemine 
sorunsuz olarak geçmesi sağlanır. Yoğurt ve taze hazırlanmış meyve 
suları anne sütü yanında bebeğe ilk verilecek ek besinlerdir. 4-6 aydan 
büyük bebekler için hazırlanmış hazır devam mamaları kullanılabilir. 6. 
aydan itibaren sebze çorbaları, yumurta sarısı bebeğin diyetine eklenir. 
Çorbaların hazırlanmasında bitkisel kaynaklı yağ kullanılmalı, yumurta 
sarısına katı pişmiş halde azdan başlanmalı 8-10 günde yavaş yavaş 
bir tam yumurta sarısına erişilmelidir. Haftada 2-3 yumurta sarısından 
fazla verilmemelidir. 7. - 8. aydan itibaren çocuğa uygun olarak 
hazırlanmış sofra yemekleri (etli dolma, etli sebze yemekleri, tarhana, 
şehriye benzeri çorbalar, ezilmiş makarna, pilav) verilebilir. Baharatsız 
ızgara köfte ve tavuğun beyaz eti didiklenerek küçük parçalar halinde 
sebze pürelerine eklenmelidir. Her gün az da olsa kırmızı et veya 
beyaz et verilmelidir. Et suyu ve kemik suyunun bebeğe önemli bir 
yararı yoktur. Sekizinci aydan itibaren haşlanmış beyaz etli balıklar, 
haftada bir-iki kez bir-iki kaşık karaciğer ezmesi verilebilir. 8-9. aylar 
arasında çocuk köfteyi ve diğer birçok yiyeceği ısırarak yiyebilir. Bir 
yaşına geldiğinde de aile sofrasına oturabilir ve evde hazırlanan erişkin 
besinlerinin tamamı verilebilir.  

Ek gıdaların verilmesi koşuluyla 
anne sütü ilk yıldan sonra da 
verilebilir.  
Ek gıdalar verilirken dikkat 
edilecek konular; 6 aydan sonra 
ek gıdalara başlanmalıdır. Allerji 
öyküsü olan ailelerde yumurta, 
balık gibi gıdalar bir yaştan 
sonrasına bırakılmalıdır. İlk kez 
verilecek besinler haftada bir 
çeşit olacak şekilde verilmelidir. 
Ek besinler tek öğün olarak ve 
çok az miktarlarda verilmeye 
başlanmalıdır. İlk kez verilecek 

besinler bebek açken denenmelidir. Bebek almadığı besinler için 
zorlanmamalı, bir süre sonra tekrar denenmelidir. Tüm besinler kaşık 
ile verilmelidir. Bebeğe verilecek yiyecekler doğal ve taze ürünler 
kullanılarak hazırlanmalıdır. Besinler hazırlanmadan ve bebek 
beslenmeden önce eller mutlaka yıkanmalı, besinler hazırlanırken 
temizlik kurallarına uyulmalıdır. 

MUHALLEBĠ (1 porsiyon) 100 ml (bir 
çay bardağı) su ile bir silme tatlı 
kaşığı pirinç unu önce pişirilir. 
Pişirilme işi bittikten sonra içine üç 
ölçek formül mama ilave edilerek 
karıştırılır. 

YOĞURTLU SEBZE ÇORBASI 
(1 porsiyon)  
1 kepçe yoğurt  
1 orta boy patates  
1 yemek kaşığı pirinç  
1 tatlı kaşığı zeytinyağı  

Hazırlanışı: Bir tencereye yoğurt 
konur, az su ile sulandırılır, evde olan 
herhangi bir sebze doğranır. 1 yemek 
kaşığı pirinç, tahıl unu ve zeytinyağı 
eklenerek pişirilir. 

SEBZE ÇORBASI 
(2 porsiyon)  
1 küçük boy havuç  
1 orta boy patates  
1 orta boy domates  
1 yemek kaşığı mercimek, bulgur 
veya pirinç 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
Hazırlanışı: Sebzeler iyice yıkanır, 
küçük olarak doğranır. 1 yemek 
kaşığı tahıl unu, 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı eklenerek pişirilir. Tavuk 
eti veya dana kıyma 1 tatlı kaşığı 
katılır.Et incecik lifler haline  
getirilmelidir. Tel süzgeçten  
geçirilerek çocuğa verilir. 
 
 
 

Not: Yemeklerde TUZ eklenmesi 12. Aydan sonra ve çok az olarak yapılmalıdır. 
Baharat çocuklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. 
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MERCĠMEK ÇORBASI (2 porsiyon)  
2 yemek kaşığı mercimek  
1 orta boy havuç  
1 küçük boy patates  
Çeyrek küçük dilim soğan 
1 yemek kaşığı zeytinyağı 
2 çay bardağı su 
Hazırlanışı: Bir tencereye 2 yemek kaşığı 
mercimek, 2 çay bardağı su konur. Havuç, 
patates ve soğan rendelenip,  
2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenip pişirilir. 
 
ETLĠ SEBZE YEMEKLERĠ 
(tavuk, dana kıyma) (2 porsiyon)  
1 köfte kadar et  
1 yemek kaşığı pirinç  
1 sebze (ıspanak, kabak, domates)  
1 tatlı kaşığı zeytinyağı  
1 küçük soğan 
Hazırlanışı: Sebzeler doğranarak bir 
tencereye konur, 1 yemek kaşığı pirinç, 
mercimek veya bulgurdan herhangi  
birisi ile 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve az su 
konup pişirilir. Sebzenin türüne göre  
dolma şeklinde veya kıymalı sebze  
yemeği olarak yedirilir. 
 
IZGARA KÖFTE (1 porsiyon) 
30 gr yağsız iki kere çekilmiş dana kıyma 
Çok az ekmek içi 
Çok az maydanoz 
Hazırlanışı: Ekmek içi ıslatılır, maydanoz 
ve kıyma ile yoğrulur, ıslatılmış fırında 
pişirilir veya ekmek yerine pirinç konularak 
sulu köfte yedirilebilir. 

Bebeğinize hazırlayabileceğiniz ek besin örnekleri: 

Randevu için 0322 444 99 01 
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BEBEĞĠNĠZĠ SAĞLIKLI VE DENGELĠ 

BESLEMENĠZ ĠÇĠN BESLENME REHBERĠ 
Bebeğiniz kuşkusuz dünyada en çok 
sevdiğiniz varlığınız. Büyümesi, gelişmesi 
ve ileride sağlıklı bir yaşam sürmesi sizin 
ona sağlayacağınız olanaklarla mümkün. 
Bebeğinizin en büyük ihtiyacı sizin 
sevginizdir. Eğer varsa diğer çocuklarınızı 
ve eşinizi ihmal etmeden O'nunla 
olabildiğince çok ilgileniniz. Kucağınıza alıp 
konuşunuz. O'na sıcaklığınızı veriniz. Belirli 
aralıklarla doktora götürmek, ağırlığını ve 
boyunu ölçtürmek, aşılatmak, ayına göre 
besinleri usulüne uygun hazırlamak ve 
yedirmekle hastalıklara yakalanma 
olasılığını azaltmış olursunuz. Bebeğinizin  
sağlıklı beslenmesi için başlangıçta anne 
sütü verilmesi ve sonraları da ayına uygun ek besinlerin yedirilmesi 
gereklidir.Bebeğinizin daha sağlıklı ve daha neşeli büyümesi sizi mutlu 
edecektir. 

ANNE SÜTÜ ĠLE BESLENME 

Bebeğinizi beslemek için en doğal ve en doğru yol onu emzirmektir. 
Emzirme aynı zamanda sağladığı yakın temas nedeniyle siz ve 
bebeğiniz arasındaki o özel bağın kurulmasına yardımcı olur. Sizin için 
ise gerek fiziksel gerek ruhsal dengenin korunması açısından büyük 
önem taşır. İlk 6 ayda anne sütü bebek için gerekli tüm besinleri içerir 
ve tek başına yeterlidir. Bebeğinizin sağlıklı gelişmesi, büyümesi ve 
hastalıklardan korunması için en iyi gıda anne sütüdür. Anne sütü 
bebeğinizin ilk aşısıdır. 
Anne sütü ile beslenen bebekler ishal ve zatürre gibi bulaşıcı 
hastalıklara ve allerjik hastalıklara daha az yakalanırlar ve sağlıklı 
büyürler. Yapılan çalışmalar; anne sütü ile beslenen çocuklarda 
şişmanlık ve kalp damar hastalıklarının daha az görüldüğünü, zeka 
yaşının daha yüksek olduğunu, çene ve ağız gelişimine ait bozukluklar 

ve diş çürüklerinin, orta kulak 
iltihabının daha seyrek görüldüğünü 
desteklemektedir. 

Sütünüzün yetmesi için sütünüzün 
gelmesini beklemeden ve kesinlikle 
şekerli su vermeden, bebeğinizi 
doğar doğmaz ilk bir saat içinde 
mutlaka emzirmelisiniz Ayrıca 
psikolojik olarak emzirmeye hazır 
olmanız, sütünüzün yeteceğine 
inanmanız ve sık aralıklarla 

emzirmeniz gerekmektedir. İlk 48 saat içinde sık emzirmek sütün 
yeterliliği açısından önem taşır. Memeden gelen ilk süt 'kolostrum' 
olarak bilinir. Proteinden oldukça zengindir ve bebeğinizi bulaşıcı 
hastalıklara karşı koruyacak maddeler içerir. Bebeğinizin sağlıklı 
beslenmesi için kendiniz için de dengeli bir beslenme rejimini 
benimsemeniz gereklidir.  

 
Lahana ve karnıbahar gibi gaz yapan sebzeler yemekten kaçının. 
Taze sebze ve meyveleri, buğday ve tahılları, protein bakımından 
zengin besinleri tercih edin. Günlük beslenmenizde en az 2 su bardağı 
süt veya yoğurt, 1 köfte kadar et ve 1 adet yumurta, 3 dilim ekmek 
veya 3 porsiyon unlu yiyecek 2 adet meyve bulunmalıdır. Sütünüzün 
bol olması için günde 2 litre kadar sulu gıdalar, su, süt, çay ve meyve 
suyu içmeniz gerekir. Günde iki-üç fincandan fazla çay ve kahve 
içmeyin. Bu dönem boyunca alkollü içkileri ve sigarayı tamamen 
bırakın. Doktorunuz tarafından önerilmediği sürece kesinlikle ilaç 
almayın. 
Bebeğinizi Nasıl Emzireceksiniz? 
Bebeğinizi emzirmeye başlamadan önce ellerinizi yıkayın. Göğüs 
uçlarınızı sıcak suyla veya kendi sütünüzle temizleyiniz. Kendinizin ve 
bebeğinizin rahat edebileceği pozisyonu bulunuz. Bebeğinizin başı 
yukarıda olacak şekilde tutmalı, bebeğinizin yüzü ve tüm gövdesi size 
dönük olmalı, başı, ensesi ve omuzları kolunuzla desteklenmelidir. 
Baş ve gövde aynı hizada olmalıdır. Bebeğinizin çenesi memenize 
değecek yakınlıkta olmalıdır. Bebeğiniz başlangıçta meme başını 
bulmada biraz zorlanabilir. Ancak yanağına memenizi hafifçe 
değdirdiğinizde, ağzını içgüdüsel olarak memebaşına doğru 
çevirecektir. Memenin bebeğin ağzını tamamen doldurması 
önemlidir. Meme başı ve etrafındaki koyu alanın büyük bölümü 
bebeğin ağzında olmalıdır. Emme sırasında bir miktar hava yutabilir. 
Emzirirken ve sonrasında gazını çıkarmaya çalışınız. Bebeği dik 
tutarken sırtına hafifçe vurulduğunda gaz ağzından çıkacaktır. Bu 
sırada bir miktar da süt gelirse meraklanmayınız. Diğer memenizi 
vermeden önce, bebeğin ilk memenizi tamamen emmesini bekleyiniz. 
Eğer her emzirmede bir meme ona yeterli geliyorsa, bir sonraki 
emzirmede diğerini veriniz. Çünkü emzirme sırasında en etkili uyarıyı 
ilk emzirilen göğüs alır. Bebeğiniz her defasında her iki memeyi de 
emmeye ihtiyaç duyabilir. Bu tamamen olağandır. Bebeğinizi istediği 
her zaman, gece ve gündüz sık olarak ve istediği sürece  emziriniz. 
Böylece bebek değişen ihtiyaçlarına göre beslenmesini 
düzenleyebilecektir. Emzirilen bebeğe yaşamının ilk 6 ayında başka 
hiçbir ek besin vermeyiniz. Sütünüzün yeterli olup olmadığına 
bebeğinizin gelişmesinin izlenmesi ile karar verilir. Bebeğinizin ağırlık 
artışı ve gelişmesi ayına uygun seyrediyorsa ek mama vermeye gerek 
yoktur. Yaşamının ilk ayından itibaren beslenmeye D vitamini 
eklenmesi bebeğinizin kemik ve diş gelişimi için gereklidir. 

HAZIR MAMA ĠLE BESLENME 
Sağlıklı bir bebek için en uygun besin anne sütüdür. Ancak birtakım 
nedenlerden dolayı anne sütü verilemiyorsa doktorunuzun önerisi 
doğrultusunda bebeğinizin ayına uygun hazır mama kullanabilirsiniz. 
Biberon ile beslenmede biberon şişesinin, emziğinin, kapağın, vidalı 
halkanın ve huninin temizliği çok önemlidir. Mama hazırlanırken her 
seferinde bu kaplar çok iyi yıkanmalı ve kaynatılmalıdır. Bebeğinizin 
mamasını hazırlamadan önce ellerinizi temiz su ve sabunla iyice 
yıkayınız. İçme suyunu büyük bir temiz kapta kaynatın. Şişe, kapak, 
vidalı halka gibi bütün gereçleri deterjanla yıkayıp iyice duruladıktan 
sonra sıcak suda en az 10 dakika kaynatın. 10 dakika sonra tüm 
gereçleri temiz bir maşa veya çatal ile çıkararak kurumaları için çok 
temiz bir yere koyun. Temiz içme suyunu bir tencere veya çaydanlıkta 
en az 5 dakika kaynatın Kaynamış suyu biberon şişesine boşaltın.  

Buna beslenme planındaki veya doktorunuzun önerdiği miktarda 
mama ekleyin. Bunun için yalnız ölçek kabını kullanın. Biberon 
şişesinin kapağını kapatarak mama tamamen eriyinceye kadar 
şişeyi çalkalayın. Emziği, bebeğin ağzına gelecek kısma el 
değdirmeden şişeye takın. Bebeğin içebileceği sıcaklığı 
buluncaya kadar ılıtın. Mama vücut ısısında olmalıdır. Eğer şişe 
yanağınıza hafif bir sıcaklık hissi veriyorsa veya bir damla mamayı 
bileğinize damlattığınızda ılık bir his veriyorsa mama içilmeye 
hazırdır. Mama ile beslemede emzirmede olduğu gibi mama 
saatlerinin ve doyacağı miktarın seçimini bebeğinize bırakın. İlk 
birkaç hafta bebeğiniz her 3-4 saatte bir mama emmek isteyebilir. 
Zamanla beslenme saatlerinin arası uzayacak ve mamanın 
miktarı artacaktır. Bebeğiniz uyanık ve aç olduğu zaman 
beslenmelidir. Biberon dikçe pozisyonda tutulmalı, emzik delikleri 
sütün yavaşça damlayabileceği büyüklükte olmalıdır. Beslenme 
sonucunda bebeğinizin gazını çıkarın. Mama ile beslenen 
bebeklerde sütün bir kısmının geri çıkarılması daha sıktır, 
endişelenmeyin. Bir süre kucağınızda dik tutun ve gazını 
çıkarmasını sağlayın. Bebeğiniz doyduktan sonra biberonda kalan 
mamayı tamamen boşaltın.Bebeğinize kesinlikle bayat mama 
vermeyin. Anne sütü ve mama arasında 
en az bir buçuk saat ara olmalıdır. Anne 
sütü üzerine mama, mama üzerine anne 
sütü vermeyiniz. 
ĠNEK SÜTÜYLE BESLENME ĠLK BĠR 
YIL ĠÇĠNDE YAPILMAMALIDIR. 
ÇÜNKÜ; 

 İnek sütü demir ve C vitamini 

açısından yetersizdir.  

 Barsaklarda gizli kanamalara ve kansızlığa neden olur.  

 İnek sütü, bebeğin beyin hücrelerinin, merkezi sinir sisteminin 

ve gözde   görmeyi sağlayan retina tabakasının gelişimi için çok 

önemli olan esansiyel yağ asitleri bakımından çok fakir bir 

kaynaktır.  

 İnek sütü, çok yüksek mineral içeriği ile bebeğinizin 

böbreğine aşırı yük getirir. Bebek sıvı kaybına daha yatkın olur.  

 Eksikliğinde zihinsel gelişmenin yavaşlamasına neden olan 

iyot ve çinko  inek sütünde çok düşüktür. 

 İnek sütü kullanan bebeklerde düşük çinko içeriği sebebi ile 

bağışıklık    sistemi desteklenemez. 

 İnek sütü düşük D vitamin içeriği nedeniyle normal bir kemik 

ve iskelet    gelişimi sağlayamaz. 

 İnek sütünün içerdiği yağ nedeniyle sindirimi oldukça 

zordur. İlk    bir yıl inek sütü ile beslenen bebeklerde 

allerjik hastalıklara  yakalanma oranı çok yüksektir. 
 

 


