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Anne Adayları, 
Gebeler ve Emziren 

Annelere Özel 
Beslenme Tavsiyeleri

Çocuklarımız gelişirken 
bize de takibi düşer!



İçindekiler

Sabri Ülker Vakfı tarafından derlenen bu kitap, anne adaylarına, gebelere, emziren 
annelere, yeterli ve dengeli beslenme konusunda tavsiyeler sunmayı amaçlamaktadır. 

Sabri Ülker Vakfı, çocuklarının büyüme ve gelişmesini yakından takip etmek isteyen 
aileler için, Hollandalı Araştırma-Geliştirme kuruluşu TNO (Netherlands Organisation for 
Applied Scientific Research) tarafından geliştirilen iGrow adlı mobil uygulamayı 
Hollanda’dan sonra ilk defa Türkiye’de kullanıma sunmuştur.  Akıllı telefonlarda Google 
Play ve Apple Store’dan indirilebilen iGrow mobil uygulaması herkese açık ve ücretsiz 
olarak kullanılabiliyor. 0-18 yaş arasındaki çocukların yaşı, boyu ve kilosu iGrow 
uygulamasına girilerek, gelişimleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) büyüme referans 
verilerine göre değerlendirilebiliyor. iGrow uygulamasında ayrıca; beslenme, fiziksel 
aktivite ve uyku alışkanlıkları başlıkları altında içerik ve öneriler de yer alıyor.

iGrow uygulaması hakkında detaylı bilgi almak, anneler ile çocuklar için yeterli ve dengeli 
beslenme konularında en güncel bilgi ve tavsiyeler ile renkli ve dengeli tarifler ve tüm 
içeriklerimizden haberdar olmak için http://igrow.sabriulkerfoundation.org/  sayfamızı 
takip edin.

Bu kitap, Sabri Ülker Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Sabri Ülker Vakfı’nın izni olmadan basımı çoğaltılamaz.

Çocuklarımız gelişirken 
bize de takibi düşer!
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Vitamin - mineral destekleri: 
Folik asit ve Demir hangi 
durumlarda gerekli?
Hekimler, kendilerine başvuran ve gebe 
kalmayı planlayan anne adaylarına 
gebelikten 3 ay önce ve gebeliğin ilk 3 ayı 
süresince folik asit kullanmaları 
gerektiğini anlatmaktadır. Folik asit, anne 
karnında fetüsün sinir sisteminin optimal 
gelişimi için elzemdir.

Gebelik öncesi demir eksikliği söz konusu 
ise mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi 
halde anne karnında gelişme geriliği, 
annede de taşikardi/çarpıntı, yorgunluk, 
doğum sonrası kansızlık ortaya çıkabilir. 
Gebelere demir destek programı 
kapsamında, gebeliğin 4. ayının başından 
(ikinci trimestır) itibaren gebelik süresince 
6 ay ve doğum sonrası 3 ay olmak üzere 
toplam 9 ay süreyle, elementer demir 
ihtiva eden uygun demir desteği 
yapılmaktadır. Ancak bu genel bir 
yaklaşım olmakla birlikte bireyden bireye 
ve gebeden gebeye farklılıklar gösterebilir. 
Bunun kararını izleminizi yapacak olan, 
konusunda uzman hekiminiz verecektir.

Anne olmayı ve dünyaya bir çocuk getirmeyi planlıyorsunuz. Hatta 
dünyaya gelecek minik yavrunuz için sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir 

gelecek hayal etmeye başladınız bile. Bir yandan da “Bebeğim için 
beslenmeme dikkat etmem lazım, ne yapacağım?” “Bebeğim karnımda 

yeterince beslenecek mi?” gibi endişeler de aklınızı kurcalamaya başladı.  
İçiniz içinizi yemesin, işte size yol gösterecek en temel öneriler!

Gebelik, hayatınızın çok özel bir dönemidir. 
Fizyolojik ve hormonal değişimler sizi 
bambaşka bir serüvenin içine sürükler. 
Gebelik süresince beslenme yalnızca 
annenin değil bebeğin sağlığı ile de 
doğrudan ilişkili olduğundan yeterli ve 
dengeli beslenme, hem annenin hem de 
bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir.

Anne olma planlarınızı 
doktorunuzla paylaştınız ve her 
şey yolunda. Peki vücut 
ağırlığınız normal aralıklarda mı? 
Sağlıklı bir gebelik için yaş ve cinsiyete 
göre ideal vücut ağırlığında olmak oldukça 
önemli. Diyetisyeninize başvurarak, ideal 
vücut ağırlığınızı öğrenebilir ve gebelik 
öncesinde beslenmenizi buna uygun 
olarak düzenleyebilirsiniz. İdealin altında 
veya üstündeki vücut ağırlığı gebe kalma 
konusunda sorunlara neden olabilir.

Anne olmak istiy�um, 

nasıl beslenmeliyim?
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Nasıl beslenmeliyim?
• İdeal vücut ağırlığında iseniz günlük 
gereksinim duyduğunuz enerji ve besin 
öğesi ihtiyaçlarını tüm besin gruplarından 
sağlayacak şekilde yeterli ve dengeli 
beslenmelisiniz.

• Her öğünde tam tahıllı ekmek, makarna, 
bulgur, pirinç gibi tahıllara yer verin.

• Yeterli miktarda protein alımı için et, 
yumurta, tavuk, hindi, balık ve kuru 
baklagilleri, haftanın belirli gün ve 
öğünlerine yayarak tüketin.

• Günde 5 porsiyon ve farklı renklerde çiğ 
sebze ve meyve tüketin, posa, A ve C 
vitamini alımınıza katkı sağlayın.

• Haftada iki kez, güvenilir yerlerden satın 
aldığınız somon, uskumru, istavrit ve 
hamsi gibi yağlı balıklara beslenmenizde 
mutlaka yer verin. Omega-3 yağ asitleri, 
gebelik sürecinde, anne karnındaki beyin 
gelişiminde önemli rol oynayacaktır.

• Az tuzlu peynir, süt, yoğurt, ayran, kefir 
gibi süt ve süt ürünlerinden, günde 2-3 
porsiyon tüketin. 

• Tuz tüketiminize dikkat edin. Tuz içeriği 
yüksek besinleri (salamuralar, turşu gibi) 
tüketimini sınırlayın.

• Yazın güneş ışınlarının çok dik olmadığı 
saatlerde ve kışın 20-30 dakika 
güneşlenin ve ihtiyacınız olan D vitaminini 
sağlayın.

• Günde, mutlaka en az 6-8 bardak, 2-2.5 
litre kadar su tüketmeyi ihmal etmeyin. 

• Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin, orta 
tempolu yürüyüşleri yaşam tarzı haline 
getirerek gebelik süresince de sürdürün, 
çok ağır egzersizlerden kaçının.

• Besin zehirlenmelerine karşı, açıkta 
satılan veya güvenilir olmayan yiyecek 
içecekleri tüketmeyin.

• Çok aşırı miktarda kafein alımından 
kaçının. Çay ve kahve tüketimini çok 
abartmayın. 



Gebelikte artan enerji ihtiyacımı 
nasıl karşılayabilirim?
Artmış enerji ve besin öğesi ihtiyacını 
karşılamak için yeterli ve dengeli 
beslenerek, besin çeşitliliğini sağlamak 
son derece önemlidir. Artan enerji 
gereksinimini karşılamak üzere, günlük 
yeterli ve dengeli beslenme düzenine ek 
olarak, 1 su bardağı süt veya yoğurt ile 1 
porsiyon meyveden hazırlanmış bir içecek 
veya taze/kuru meyve ile hazırlanmış sütlü 
veya yoğurtlu yulaf ezmesi, 1 avuç içi 
kadar kuruyemiş, 2 dilim tam tahıllı 
ekmekle hazırlanmış beyaz peynirli bir 
tost gibi besleyici ara öğün seçenekleri 
tüketilebilir, bunun yanı sıra ana 
öğünlerinizden birisine, 2 köfte kadar 
et-tavuk-balık ve 1 dilim tam tahıllı ekmek 
ilave etmek de bir seçenek olabilir.

Gebelikte kilo kontrolü hem annenin hem de bebeğin sağlığı için oldukça 
önemli. Anne adaylarının fazla kilolu ya da zayıf olması, hem gebe kalma, 

hem de gebelik sürecinde çeşitli sorunlara yol açabilir.

Gebelik, bebeğin anne karnındaki 
gelişimine göre, 3 aylık, 3 döneme 
ayrılmaktadır. Bu 3 aylık her bir dönem 
trimester olarak ifade edilir. Gebeliğin 2. 
ve 3 trimesteri, fetüsün büyüme ve 
gelişmesindeki artışa paralel olarak, kilo 
alımının da arttığı dönemdir. 

Gebe kaldığınız dönemde, beden kütle 
indeksiniz (BKİ=vücut ağırlığı (kg)/boy 
(m2)) 18.5-24.9 arasında, yani boya göre 
vücut ağırlığınız ideal sınırlar içindeyse, 
gebelik süresinde 11.5-16 kg ağırlık 
kazanımı ideal olarak görülmektedir.

Gebe kaldığınız dönemde, beden kütle 
indeksiniz 25’in üzerinde yani fazla kilolu 
iseniz, gebelik süresinde 5-11.5 kg ağırlık 
kazanımı ideal olarak görülmektedir.

Gebelikte idealin üzerinde kilo 
almam, bebeğim için bir risk 
doğurur mu?
Gebelikte sizin için ideal olanın üzerinde 
kilo almanız, gebelik şekeri olarak bilinen, 
gestasyonel diyabet ve yine halk arasında 
gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen 
preeklemsi (yüksek tansiyon) ve düşük 
riskini arttırabilir.

“Sen iki canlısın daha çok 
yemelisin” efsanesi
Birçok anne adayının gerek kendisi gerek 
aileleri ve yakınları, gebelikte besinlere 
olan ihtiyacın çok fazla arttığına 
inanmaktadır. Oysaki gebeliğin 1. ve 2. 
trimesterinde yani gebeliğin ilk 6 ayında 
enerji gereksinimi normalden çok da farklı 
değildir. Gebeliğin son trimesterinde yani 
son 12 haftasında enerji ve besin öğesi 
ihtiyacı nispeten artar.

Gebelik süresince kazanılan ağırlık 
aslında, fetüsün ağırlığı, fetüsün içinde 
olduğu plasenta, plasentada fetüsü 
çevreleyip koruyan amniyotik sıvı, kan 
dolaşımındaki artmış sıvı ve doğumdan 
sonra anne sütü yapımı için gerekli olan 
vücut yağ dokusu artışından kaynaklanır. 

Ne kadar kilo almalıyım?
Bu sorunun tek bir doğru cevabı yoktur. 
Gebe kaldığınızda sahip olduğunuz vücut 
ağırlığının, ideal sınırlar içinde, ideal 
sınırların altında veya üstünde olması ile 
genel sağlık durumunuz, ne kadar kilo 
almanız gerektiğini de belirler.

Gebelikte yediklerim 

bebeğim için yeterli mi?
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gösterdikleri yöntemler, bir yanda arkadaş 
önerileri arasında çaresizce önüne konan 
her besini yemeye başlar. Oysa her 
besinden yeterli ve dengeli miktarlarda 
tükettiğinizde, besin çeşitliliğine önem 
verdiğinizde hem kilonuzu yönetebilir, hem 
de bebeğinizi sağlıklı bir şekilde 
emzirebilirsiniz. İşte size yol gösterecek 
önerilerimiz; 

• Gün içinde et, süt, yumurta gibi 
proteinleri, ekmek, bulgur gibi 
karbonhidratları, ceviz, fındık gibi yağlı 
tohumları ve sebze-meyveleri yeterli 
miktarda almaya ve çeşitli beslenmeye 
özen gösteriniz. 

• Sütünüzü artırmanın en kolay yolu bol 
sıvı içmektir. Süt, ayran, çorba, komposto, 
cacık ve en önemlisi de su tüketiminizi 
artırmaya çalışın. 

• D vitamini bebeğinizin kas ve 
kemiklerinin gelişimi için önemlidir. Bu 
nedenle her gün bebeğiniz ile birlikte gün 
ışığına çıkınız. 

• Doğum kilolarını vermek için çok düşük 
kalorili diyetler gibi süt salgılamanızı ve 
sağlığınızı tehdit edecek yöntemler 
denemeyin. Yeterli bir emzirme ile aldığınız 
kiloları daha çabuk verebildiğinizi 
göreceksiniz. 

• Ara öğünlerde süt kalitesini artıracak 
taze/kuru meyveler, yoğurt, kuru yemişler, 
tam tahıllı sandviçler iyi alternatifler 
olabilir.

 
Fiziksel aktiviteyi unutmayın
Gün içerisinde bebeğinizle birlikte 
yapacağınız yürüyüşlerin pek çok yararı 
vardır. Doğum sonrası toparlanmanızı, 
kaslarınızın kuvvetlenmesini sağlamanızın 
yanı sıra, psikolojik olarak da sizi mutlu 
edecektir.

Aylar süren sabırlı bekleyişin sonunda bebeğinizi kucağınıza aldınız. 
Bebeğiniz ile aranızda kurulan ve sözcüklerin yetersiz kaldığı o kuvvetli 
bağın oluşmasıyla artık “anne” oldunuz. Şimdi, bebeğinizin size en çok 

ihtiyacı olan zamana, emzirme yolculuğunuza başlıyorsunuz. 

yarım-bir saat arasında hemen bebeğinizi 
emzirmeye başlayınız. 

Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü 
veriniz.

Anne sütünün bebeğinize 
faydaları nelerdir?
• Bebeğinizin bedensel, zihinsel ve 
psikolojik olarak sağlıklı gelişimine 
yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir, 
hastalıklara karşı koruyucudur. 

• Bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı ve 
güven duygusunu geliştirir. 

• Bebeğinizin ileriki yaşlarda şişman olma 
riskini azaltmaya yardımcıdır. 

• Doğal bir sakinleştiricidir. Anne sütü alan 
bebekler daha sakin olur ve daha az ağlar. 

• Emzirme ile bebeğinizde alerji görülme 
riski azalır. 

• Kemik, kas ve zeka gelişiminde önemli 
olan tüm besin ögelerini içerir.

Anne sütünün anneye faydaları?
• İlk olarak size “anne” olduğunuzu 
hissettirir. 

• Doğumdan sonra daha kolay 
toparlanmanızı ve doğum kilolarınızı daha 
çabuk vermenizi sağlar. 

• Anne sütü ucuzdur, herhangi bir mekan 
veya ön hazırlık işlemi gerektirmeksizin 
bebeğinizi besleyebilmenizi sağlar. 

• Emziren annelerin meme ve yumurtalık 
kanserine yakalanma riskleri daha 
düşüktür.

Emziren anneler nasıl 
beslenmeli?
Yeni doğum yapmış olan anneler, bir 
yandan sütü artırmak için büyüklerimizin 

Doğumdan hemen sonra 
beslemeye başlayın
Bebeğinizin ilk aşısı sayılan süt, 
KOLOSTRUM’dur. Doğum sonrasındaki ilk 
birkaç günde salgılanır. Bebeğinizin 
ihtiyacı olan tüm besin öğelerini karşılar. 
Bu nedenle doğumdan sonraki ilk 

Hamilelik sonrası emzirme döneminde, 
düzenli, yeterli ve dengeli öğünler ile 
beslenerek, bebeğinizin hem bedensel 
hem de zihinsel gelişimine destek 
olabilirsiniz. Aksi takdirde, kendinizi halsiz 
hissedebilir, bazı vitamin-mineral 
eksiklikleri ile karşılaşabilir, hatta 
sütünüzde azalma yaşayabilirsiniz.

Dengeli beslenin 

doya doya emzirin!
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• Doğumdan sonraki ilk gelen süte 
‘kolostrum’ adı verilir. Bu süt bebeğinizin 
bağışıklık sistemini güçlendirecek önemli 
bileşiklere sahiptir. Bazı annelerde 
kolostrum ilk günlerde az gelebilir. 
Telaşlanmayın ve emzirmeye devam edin. 
Birkaç gün içinde sütünüzün arttığını 
göreceksiniz.

• Bebeğiniz emzirmeyi tamamlamadan 
emzirmeyi sonlandırmayınız. 

• Bebeğinizin ilk 6 ayda büyüme ve 
gelişmesini mutlaka izleyiniz, kontrol 
ediniz.

Tebrikler! Mucizeye tanık oldunuz. Aylar süren sabırlı bekleyişin sonunda 
bebeğinizi kucağınıza aldınız. İlk tanışma ve ilk bakışma. Arada kurulan ve 

sözcüklerin yetersiz kaldığı o kuvvetli bağın oluşmasıyla artık “anne” 
oldunuz. Bundan sonra ise bir başka mucizeye tanık olacaksınız. Bir insanın 

büyümesine, bir insanı büyütmeye…Bebeğinizin sağlıklı büyüme ve 
gelişmesi için elinizden ne geliyorsa yapmaya hazırsınız. Ancak bir dakika! 

Sonrasını düşünmeden “şimdi”ye odaklanın. Onun size en çok ihtiyacı 
olduğu zamana. Emzirme yolculuğunuz başlıyor.

Bebeğiniz doğar doğmaz onu kucağınıza 
aldığınızda ilk yakınlaşma başlar. Bundan 
sonra en azından ilk 6 ayda bu yakınlaşma 
emzirme ile daha da kuvvetlenir. Siz 
emzirdikçe bebeğiniz sağlıklı bir şekilde 
büyür ve gelişir. 6. aydan sonra emzirmeye 
devam ederek tamamlayıcı besinlere geçiş 
yapabilirsiniz.

İlk 6 ay aklınızda bulunsun!
• Emzirmeye doğumdan sonraki ilk 
yarım-bir saat içinde başlamalı ve 
emzirmeden önce bebeğinize hiçbir sıvı 
vermemelisiniz.

• Bebeğinizle yakınlaşmanız ve emzirirken 
onu izlemeniz aranızdaki bağı 
güçlendirerek, daha kaliteli bir emzirme 
dönemi geçirmenizi sağlar. 

• Sütünüzün yeterli olmadığı gibi 
endişelere kapılmanız, strese girmeniz 
sütünüzün miktarını da etkileyecektir. Bu 
nedenle bebeğiniz istediği zamanlarda, 
saat düzeni oluşturmadan süt 
vermelisiniz. 

• Bebeğinizle emzirme sürecinde yalnız bir 
odada, sadece emzirmeye ve bebeğinize 
odaklanmaya özen gösteriniz. Bebeğinizin 
emmesi süt yapımını uyararak, daha fazla 
süt salgılamanızı sağlar.

Anne sütü mucizesi:

İlk 6 ay tek başına anne sütü
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