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 6-24 ay  
 Bebek için fırtınalı bir dönem 
  Beslenmede radikal değişimler (Metot-besin) 
 Anne için endişeli bir dönem 
  Ne zaman, neyi, ne kadar yedirsem? 
 Hekim için değişken bir dönem  
  İlgisiz-ilgili-dert edinen 
 Bilimsel olarak kritik bir dönem 
  Hızlı büyüme 
  Nörodavranışsal gelişim 
  Kalıcı intestinal mikrobiyota oluşumu 



 Sık hastalık dönemi: 
  Malnütrisyon 
  İshal 
  Mikrobesin eksikliği (Fe, Ca, Zn) 
 

 Neden? 
  Yanlış tamamlayıcı beslenme pratikleri 



 Metabolik-psikososyal bileşenler arasındaki denge 
 Enerji-protein-mikrobesinler      metabolik yolağı 
 Psiko-sosyo-emosyonel bileşenler      yeme davranışını 
 

 



 Zamanında  
 Kaliteli  
 Yeterli 
 Güvenli 
 Keyifli  



 DSÖ ve AAP  6. ay  
 ESPGHAN  6. ay civarında 

 
17 hafta<BAŞLA<26 hafta 

 
 Akılcı süreç: Tek başına AS alırken büyüme yeterli 
ise 6. ayın beklenmesi  



 GIS olgunlaşması 
  Sindirim-emilim 4 aydan önce yetersiz 
  Anne sütü için programlı 
  Proteinler bütün emilimi  alerji 
 Renal olgunlaşma 
  Protein son ürünleri, mineral atılımı güç 
 Nörolojik olgunlaşma (güvenli beslenme için) 
  Dik oturabilme-baş kontrolü 
  Dil kontrolü-çiğneme hareketi 
   



 6. aydan sonra doldurulması gereken boşluk  
     
      0-6 ay     6-12 ay 
Enerji: 500 kcal/gün 720 kcal/gün (%44) 
Protein:  9 g/gün  14 g/gün   (%56)  
Fe:   0,38 mg   10 mg/gün   (%2500) 



 Pre-postnatal gelişim esnasındaki metabolik olaylar 
yaşam boyu etki:  

  Hastalık-mortalite riski 
  Nöral fonksiyonlar-davranış 
  Yaşam kalitesi 
 Doğru programlanma için: doğru zamanlama-doğru gıda 
 Formüla alanlarda erken tamamlayıcı (<4 ay) 
  3. yaş: 6 kat fazla obezite-ek katkı yok (prospektif-Boston) 

   



 AS korunmada etkili-tamamlayıcı beslenme zamanı? 
  En az 4 ay AS alanlarda erken ile sorun yok 
  4 aydan az-hiç AS almayanda 6 kat fazla 
 

 Erken başlama 7. yaşta yağ oranını %2 artırıyor 
 Her 1 aylık geciktirme 3-5 yaşta fazla kiloda %0.1’lik 
azalma (NHANES-III) 

 
 
 
 



 Zaman penceresi: 
  4-6 ay tolerans için önemli 
  3–4 ay başlanması risk 
 
 ESPGHAN:  
  Ne erken başla ne de geç kal (riskli-risksiz) 
 AAP: Yeterli veri yok 
 Anne sütü ile eş zamanlı önemli…   



 Güçlü bir şekilde tavsiye edilmesi gereken: 
  12 haftadan önce asla değil 
 17 haftadan önce ileride sorunlar çıkabilir-faydası yok 
 26 haftadan sonra besinsel eksiklik riski 
  Özellikle gelişmemiş ülkelerde 
  İmmün sistemle ilgili hastalık riski de yükselebilir 
 Anne sütünün eş zamanlı devamı (tamamlayıcı) 



 İyi bir enerji kaynağı: 1-2 yaşta %35-40 
 LCPUFA-Provitamin A kaynağı 
 Programlanmada önemli: obezite-diyabet-hipertansiyon 
 Hastalık dönemlerinde çok önemli: 
  İştah az-dehidratasyonu önler-anti-infektifler 
 Gelişmemiş ülkelerde daha uzun AS daha iyi büyüme 
 



 Anne sütü verme: %97 
 Tek başına anne sütü: 
  İlk 2 ay  %69 (2003’de %44) 
  2-3 aylık: %42 
 6 aydan küçüklerde biberon %41 
 6-7 aylık: %60 



 Aç-süt yetmiyor 
 Gece daha iyi uyusun 
 Bebek artık büyüdü 
 Tavsiye üzerine 
 

 Risk faktörleri: 
  Genç-eğitimsiz anne(<10 yıl    3 kat fazla) 
  Düşük SE düzey 
  Sigara-günde birkaç bile-5’ten fazlaysa 3 kat  
  Anksiyete-depresyon-mızmız bebek 
  Formüla beslenmesi-Erkek bebek 
  Yüksek maternal VKİ-Anneanneler-bakıcıyla büyüme  
  
 



 Besinsel gereksinimi karşılayacak miktar-çeşitlilikte 
 Mide kapasitesi küçük-gereksinim büyük 
 

 Yeterli enerji-protein ve zengin mikrobesinli  
 Kolay hazırlanabilen-ulaşılabilen (bilindik ve ucuz) 
 Zararlılardan uzak: tuz ve şeker 



 Latin Amerika’daki 11 ülke verileri: 
  Çeşitlilik ve boy z skoru ilişkili 
 Geliri düşük ülkelerde çeşitlilik: 
  Bodurluk ve düşük kilolu olma riskini azaltıyor 
  Minimum öğün sıklığı düşük kilolu olmayı azaltıyor 
 Beslenme eğitimi: 
  Gelişmiş ülke: boy z skorunu artırıyor 
  Gelişmemiş ülke: boy z skoru ve bodurluk oranını 
etkiliyor 

 Bodurluk oranımız (TNSA 2008):  
  2 yaş altında %22,2 
  İleri derecede bodurluk (<-3 SD) %9,3 



 Liste başı 
 Bu döneminde eksikliği en vurgulu besinler: 
  Fe, Zn, Ca, B vitaminleri ve bazen A vitamini 
 Eksikliği önleyen gıdalar  hayvansal gıdalar 
 Et-tavuk-balık veya yumurta günlük-mümkün 
olduğunca sık  

  Zengin protein, Fe ve Zn, LCPUFA kaynağı 
 Et yağlı ise enerjisi yüksek besin değeri daha düşük 
 Karaciğer: Yağı düşük, kolay pişer-ezilir-ucuz-değerli 
 Yumurta: Protein yapısı ideal-ucuz 

 



 Et tüketimi-psikomotor gelişim arasında korelasyon 
 ESPGHAN:  
  İlk tamamlayıcı gıda olarak tahıl-et püresi 
 
 
 
 

 Günlük 1 yumurta ve 14-75 g et-tavuk-balık-KC 
 Somon, tuna, sardalya, uskumru omega 3’den zengin 
 Yağlı balıklar en iyi D vitamini kaynağı 



 Baklagiller: 
  Protein içeriği yüksek-kompleks karbonhidrat ve lif 
  Mercimek çorbası kıymetli bir tamamlayıcı gıda 
  Vitamin-mineral-fitat 
 Tahıllar: 
  ESPGHAN: ilk gıda önerisi: Fe eklenmiş tahıl (sereal) 
 Temel besin öğemiz buğday-geneleksel: pirinç unu 
 Nişasta-protein-lif kaynağı 
 Protein yetersiz-et veya baklagille kombinasyon 
 
 
   



 İlk 3 ayda veya 7. aydan sonra tanışma: 
  Çölyak hastalığında belirgin artış 
 Anne sütü ile beslenirken glutenle tanışma 
  Çölyak riskinde %52 azalma 
 Az miktarda gluten 
 

 Anne sütü alırken 5-6. aylarda glutenle 
   tanışma ideal 



 Erken dönem tamamlayıcı besin grubu 
 Vitamin-mineral-antioksidan-lif  
 Etle tüketim önerilir (C vit ile Fe emilimi 2 kat) 
 Meyve-meyve suyu: 
  Öğünün-ara öğünün bir parçası olmalıdır 
  120-150 cc (maks 200cc=1 porsiyon meyve) yeter 
  Meyve önerilir-lif içerir 
  Kaşık-bardak 



 Anne sütü yeterli ise gerek yok 
 Yetersiz ise formüla tercih edilmelidir 
 Yeterli hayvansal gıda alınıyorsa 200-400 mL/gün  
    alınmıyorsa  300-500 mL/gün 

 2 yaştan önce yağsız süt uygun değil 
 Fermente ürünler tercih sebebi 
  Kontaminasyon riski düşük 
  Probiyotikli içeren 
  Mineral emiliminde avantajlı 
  Düşük laktozlu   



 İnek sütü: 
  Yüksek kalite protein-yüksek mikrobesin kaynağı 
  12 öncesi ana içecek olmamalı 
  Yeterli Fe ve suyla 6. aydan sonra, besin içinde az 
  İsveç: 6 ay öncesi %30, İtalya:1 yaş öncesi %27 
  Türkiye: 6 aydan önce %18, 1 yaş öncesi 78  
 Çorba: 
  Besin değeri düşük (sulu) 
  Et,baklagil,sebze, yağ katkılı 
 Bulamaç: 
  Yüksek enerji (yağ+şeker), tat öğrenmeyi engeller  
   
 



 WHO Multicenter Growth Study: 
  Sereal ilk, süt ürünleri 2. sıklıkla ilk tamamlayıcı  
  Et-tavuk-balık daha geç (yarıdan çoğu 9-12. ayda) 
 

 İngiltere’de en sık (%74) pirinç unu 
 İsveçte: patates, havuç, mısır  
 İtalya‘da: Meyve, sereal, sebze, et-tavuk, süt ürünleri  
 Türkiye’de: 
  Meyve suyu-yoğurt-süt-sebze çorbası 
  Tahıllar: 6 aydan küçüklerde %3,3 
 
   
 



 6-8 ayda:  200 kcal/gün 
 9-11 ayda:  300 kcal/gün 
 12-23 ayda:  550 kcal/gün 
 

 Tamamlayıcı besin 
  En az: 0,8 kcal/g; İdeal: 1-1,5 kcal/g  
 0,8 kcal/g gıda + Anne sütü: 
  6-8 ayda: 2 öğün 
  9-11 ayda: 3 öğün 
  12−24 ayda: gerekirse ek 1-2 ara öğün 
 Mide kapasitesi: 30g/kg 
 



 İlk yıl içinde ağırlık ve VKİ z skorunda artış 
  3-4 yaşta obezite ile ilişkili 
  İlerde hipertansiyon-tip 2 diyabet-KVS 
 %28 daha fazla protein 
  8. yaşta yağ oranı %30 fazla 
 Yağ miktarı 
  >%35 ile hızlı kilo alanlarda 2-5 yaşta ilişkili-ilişkisiz 
 Şekerle ilişki yok 
 Zn ve Fe katkılı beslenme   SFT farkı yok 
 Fe ve A vit. ile büyüme farksız 
 Zn ile BGA daha iyi 
 Düşük protein alımı ilk 2 yılda boy büyümesinde gerilik 
 
 



 Zamanında  güvenli 
 El yıkama-hijyen (biberonsuz!!) 
 Yasaklar: 
  Çay-bitki çayları-şekerli içecekler 
  Bal-Konserve-Tuzlu, biberli gıda 
  Hazır çorba-meyve suyu-şekerli yoğurt ve peynir 
  Hiperkarotenemi yapanlar-nitrit içerenler 
  Aspirasyon-boğulma 
 Pestisitsiz gıda 
 Diş sağlığı:  Biberonla uyuma 
     Diş çürüten gıdalar 
     İyi dental hijyen 
 



Obezitenin önlenmesi yönüyle Sağlık ve hastalık yönüyle (DSÖ) 
Rahatsız edilmeden-konforlu 
oturuşla 
Yüz yüze-mesajlar anlaşılacak 
şekilde 
Sağlıklı-gelişimine uygun besinle 
Aç olduğu düşünülen zamanı 
planlayarak 

Küçükleri besleme-büyüklere 
yardım etme 
Yavaş ve sabırlı 
Beslenmeye teşvik ederek-
zorlamayarak 
 

Açlık ve tokluk ipuçlarını 
cesaretlendirerek-katılarak 

Ret durumunda farklı gıda-tat-
doku kombinasyonu ile deneyerek 
cesaretlendirme  

Hızlı-duygusal olarak destekleyici-
gelişimine uygun yanıtlar vererek 

İlgiyi çabuk kaybediyorsa, 
etraftaki uyarıları azaltarak 
Öğünlerin sevgi ve öğrenme  zamanı 
olduğunu hatırlayarak-göz göze 
konuşarak 



 



 Kaşık kullanmak zaman alır: yavaş, döke-saça 
  Teşvikle-acele ettirmeden 
   Ayrı tabaktan (ne kadar yedi?) 
 Uykulu iken, susuzken beslememek gerekir  
 Sleepy Ella eats.mp4 
 Yemek öncesi çok su yasak 
 Yaratıcı-abartılı olmayan oyunlar  
 Yeme reddi: 
  Daha sonra tekrar dene 
  Israrlıysa farklı kombinasyon 
 Çözüm: doğru anne-babalık stili: 
   Otoriter/demokratik 
 Kendi kontrollerinde ise denemeye daha isteklidirler 
 
 



 Spoon Cam_ Feeding 
Baby.mp4 

 Funniest baby feeding 
ever!!!.mp4 

 AHMET AĞZIKÜÇÜK 2 
(1,5 DK).avi 

 Adelaide's First Food - 
Baby Led Weaning.mp4 

 Baby Led Weaning-
chicken 6 months.mp4 



 Kaşık-püre yok (maks. %10), ev yemekleri ile  
 Gelenekselden farkı: 
 Sadece ele besin verme 

  Seçenekler sunulur-bebek karar verir 
  Tutabileceği besinler-çubuk şekilli 
  Daha geniş besin çeşitliliği (uygun olan her şey) 
  Tam sağlıklı- 6. ay şart:  
      İlgili-istekli 
      Postüral stabilite+uzanma+kavrama+ağza götürme 
 AS ile beslenmeye daha uyumlu bir model: 
  Süre-miktarı bebek belirliyor 
  Annenin katılımı daha pasif 
  AS ile alıştığı tatlara devam 
 
   



 Avantajlar: 
  6 aya kadar tek başına AS desteklenmesi 
  Enerji alımında self-regülasyon-obezite önlenmesi 
  Daha yüksek gıda kabul edilirliği-tat öğrenme 
  Daha çok işlenmemiş gıda (meyve-sebze) 
  Daha sağlıklı yeme davranışı-daha iyi ruh hali 
 Yanıtlanmamış sorular: 
  Bebek yeterince beslenebilir mi? 
  Ev yemekleri gereksinimi karşılar mı?  
  Güvenli mi?Boğulma-alerji-tuz-şeker-programlanma 
  AS devamı sağlanabilir mi?  
 Korkulanlar 
   Boğulma-Fe eksikliği-Yetersiz enerji alımı  



Besin Kaşıkla Bebek merkezli 
Muz Püre-çatalla ezilmiş Alt kısmı kabuklu-üstü 

kabuksuz 

Brokoli Püre-ezilmiş Yumuşak pişmiş-avuçla 
tutulacak büyüklükte 

Makarna Et-sebze ile püre 
edilmiş 

Spiral-lazanya şeritleri 

Et Suyu ile püre 
edilmiş 

Yavaş pişmiş-avuçla 
tutulacak büyüklükte 



 İngiltere ve Y.Zelanda’da popüler 
 Emzirenler-eğitimliler-1 yıldan önce işe başlamayacak 
  Daha ucuz-bebek için daha eğlenceli 
  Aileye katılımlı-zorlama yok-seçim bebekten 
  Daha iyi beslenme davranışı? 
   
   
 
 
 
 



 Doğru tamamlayıcı beslenmede amaç: 
  Malnütrisyon-eksiklikleri önleme 
  Kısa-Uzun dönemde sağlıklı birey yaratmak 
 İşimiz zor: 
  Önerilerin çoğu kanıta dayalı değil 
  Farklı gıdaların tek tek etkileri çok açık değil 
  Doğru kaynak az-internet kaynakları doğru değil 
  Resmi organizasyonlara ulaşım düşük (İngilizce) 
 Şimdiye kadar Türkiye’de resmi öneri yok 
  Özgün veriler eksik-ille de gerekli mi? 
 Temel prensipler ülkeden ülkeye değişmemeli 

Nütrisyonel gramer aynıdır 
 

   

http://www.graphicsfactory.com/Clip_Art/People/Babies/toddler500_156533.html


 Bebek beslenmesi ile 
ilgili bilgilerimizi 
 

  
 Kullanmamak  
 Geliştirmemek 
 
 
 Çocuk haklarını ihlal 
etmektir??? 

 
 

               Teşekkürler  



 Malatya’da 
buluşmak dileğiyle… 
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