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Ek Besinlere Geçiş, Bebek 
ve Oyun Çocuklarının 

Beslenmesi Konusunda 
Annelere Tavsiyeler

Çocuklarımız gelişirken 
bize de takibi düşer!



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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Tamamlayıcı beslenmede          
püf noktaları!
• Alerji olasılığını düşünerek her seferinde 
bebeğinizi tek bir besinle tanıştırınız.

• Bebeğinizi beslerken rahat bir 
pozisyonda oturmasına dikkat ediniz. 
Çevrede dikkatini dağıtacak bir uyaranın 
olmamasına ve yüzünün size dönük 
olmasına özen gösteriniz.

• İlk günlerde bebeğinizi besinlerle 
tanıştırırken sabırlı olunuz ve bebeğinizi 
yemeye zorlamayınız. 

• Bebeğinizle göz teması kurup sevgiyle, 
şefkatle yaklaşınız. 

• Besin çeşitliliğini ve sıklığını kademeli 
olarak artırınız. Aynı öğünde birden fazla 
besinle tanıştırmayınız.

• Doktorunuzun kontrolünde vitamin ve 
mineral içeriği yüksek bazı destek 
mamalardan da yararlanabilirsiniz. 

• Bebeğinizin besinlerini hazırlarken 
hijyene dikkat ediniz. 

• Bebeğinizi beslerken yumuşak bir kaşık 
kullanmaya çalışınız. Besini yemesi için 
ağzını açmasını bekleyiniz. Arka arkaya 
besini vermeyiniz ve her kaşıkta biraz 
bekleyip bebeğinizin besinin tadını 
almasını sağlayınız. 

• Bebeğinizi beslerken size oyunlar 
yapabilir, kaşığı eline almak isteyebilir. Bu 
gibi durumlarda ona izin verip kendi 
yemek yeme egzersizleri yaptırınız.

Tamamlayıcı beslenmeye tam 
zamanında başlamak önemlidir!
• Bebeğiniz 6 ayı bitirmeden tamamlayıcı 
beslenmeye geçerseniz, sütünüzün verimi  
azalır. 

• Bebeğinize tamamlayıcı besinleri geç 
verirseniz, sadece sütünüz yetmeyeceği 
için büyüme ve gelişmesi yavaşlayabilir.

• Tamamlayıcı besinlerin hiçbir zaman 
anne sütü yerine geçmeyeceğini 
unutmamalısınız. 

• Anne sütü verdiğiniz öğünlerde 
tamamlayıcı besinleri vermemeye çalışın. 
Aksi halde sütünüzün içindeki demir, çinko 
gibi bazı vitamin ve minerallerin emilimi 
azalabilir.Bebeğiniz 

ek besinlerle tanışıy�
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Bebeğinizin yeterli beslendiğinin en önemli 
göstergelerinden biri ağırlık kazanımıdır. 
Düzenli olarak bebeğinizin ağırlık, boy ve 
baş çevresini ölçmeye, sonuçları büyüme 
grafiğine işaretlemeye özen gösteriniz. 
Ölçüm aralıklarınız aşağıdaki gibi olabilir;

• İlk 48 saatte

• 15. günde

• 41. günde

• 2., 3., 4., 6., 9., ve 12. aylarda

Anne sütünün yanında ek 
besinlere başlama zamanı
İlk 6 ay anne sütü verdiğiniz bebeğiniz için 
artık yavaş yavaş tamamlayıcı beslenmeye 
geçiş zamanı geldi. Çünkü 7. aydan 
itibaren sütünüz bebeğinizin ihtiyaçlarının 
sadece yarısını karşılamaya başlar. Bu 
nedenle yeni besinlerle tanışması ve 
büyüme ve gelişmesi için mutlaka ek 
besinlerle desteklemelisiniz.



• İyot: Tiroid hormonlarının yapılabilmesi 
için iyot mineraline ihtiyaç vardır. Tiroid 
büyüme ve gelişme için en önemli 
hormonlardan biridir. İyot genellikle deniz 
ürünlerinde bol olarak bulunur. 
Bebeğinizin en azından haftada bir kez 
mutlaka balık tüketmesini sağlamalısınız. 

• Demir: Vücut hücrelerine oksijen taşıyan 
hemoglobinin yapılabilmesi için demir 
minerali gereklidir. Besinlerle yetersiz 
demir alımı, demir eksikliğine neden 
olabilir. Demir hayvansal kaynaklı 
besinlerden, bitkisel kaynaklı olanlardan 
çok daha iyi emilir. Özellikle bebeğinizin 
diyetinde kırmızı eti haftada iki kez 
kullanmaya çalışınız.

Bebeğimin öğün sayısı ne olmalı?
6-8 ay: 2-3 öğün

9-23 ay: 3-4 ana öğün, kilo ve boyuna 
bağlı olarak ek 1-2 ara öğün

Bebeğiniz 8 aylık olduğunda artık püre şeklinde aldığı besinlerin yavaş 
yavaş daha katı hallerini tüketebilir duruma gelir. Belirli bir beslenme 

düzeni ve sıklığı oluşmaya başlar. Bu dönemden itibaren bebeğiniz yeterli 
düzeyde enerjinin yanında protein başta olmak üzere bazı vitamin ve 

mineralleri de ihtiyacı kadar almalıdır. Peki nedir bu besin ögeleri?

• Protein: Protein vücudun yapı taşıdır. 
Büyüme ve gelişme için en önemli besin 
ögesidir. Ayrıca pek çok hormonun vücutta 
görev yapabilmesinin yanında, bağışıklık 
sistemi için de gereklidir. Bu dönemde 
anne sütünün yanında bebeğiniz için en 
kaliteli protein yumurta, kırmızı et, balık ve 
tavuk eti olacaktır. Bebeğinizin yemeğini 
hazırlarken mutlaka bu protein 
seçeneklerinden birini kullanmaya 
çalışınız. Diğer taraftan kuru fasulye, 
nohut, mercimek gibi baklagillerden 
alacağı bitkisel proteinleri de tahıl 
proteinleriyle birleştirerek 
kullanabilirsiniz. Örneğin; sebze 
çorbalarının içine kırmızı mercimek veya 
pirinç çorbasının içine kıyma katarak 
çorbayı dengeli bir öğün haline 
getirebilirsiniz.

• Yağ: Yağlar büyüme ve gelişme yanında, 
bazı vitaminlerin emilimi için de gereklidir. 
A, D, E ve K vitaminleri ancak yağ içeren bir 
öğünle birlikte tüketildiğinde vücutta 
kullanılabilir hale gelir. Bebeğinize 
pişireceğiniz besinlerde tereyağı, ayçiçek 
yağı, zeytinyağı kullanabilir, ayrıca 
besinlerde doğal olarak bulunan 
yağlardan da yararlanabilirsiniz. Örneğin; 
kuruyemişler veya balıkta bulunan 
omega-3’ü bebeğinizin beslenmesinden 
eksik etmeyiniz. 

Yeterli ve dengeli beslenme 

bebeklikten başlar
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de protein içeriği yüksektir ancak sindirimi 
daha zordur. Büyüme ve gelişmenin 
devamı ile bağışıklık sisteminin optimal 
çalışabilmesi için,  2-3 yaş arası çocuklar 
bu besinlerden günde yaklaşık 60 g, 4 
yaşındaki çocuklar ise günde 80 g 
tüketmelidir. Bu ölçüler 2-3 köfte, 1 adet 
tavuk baget vb. ölçülere karşılık 
gelmektedir. 

• Bu yaş grubu çocuklarda büyüme ve 
gelişme oldukça hızlı, dolayısıyla enerji 
ihtiyacı da yüksektir. Ekmek ve diğer 
tahıllar B grubu vitaminler ile 
karbonhidrattan zengin olup günlük enerji 
alımına önemli katkı sağlarlar. Tam 
tahıllar ise içerdikleri lif ile özellikle 
sindirim sistemi sağlığını destekler. Ekmek 
ve tahıllar günde 5 porsiyon yaklaşık 125 g 
tüketildiğinde karbonhidrat ve B grubu 
vitaminler ile toplam enerji alımına önemli 
katkı sağlar. 

• Yağlar sağladığı enerji ve E vitamini ile 
yağda çözünen vitamin ve minerallerin 
emilimi için gerekli ortamı sağlaması 
açısından son derece önemlidir. Buna ek 
olarak çocukluk çağından başlayarak 
zeytinyağı ile beslenen çocuklarda ileriki 
yaşamda diyabet ve kalp damar 
hastalıkları gibi kronik hastalıklara 
yakalanma riski daha düşüktür.

• Şekerler bu yaş grubunda yüksek enerji 
ihtiyacını karşılayabilmek için 
kullanılabilecek basit karbonhidratlardır. 
Süte eklenebilir, muhallebi, sütlü tatlı ve 
keklerin hazırlanmasında kullanılabilir. 
Çocukların beslenmesinde şeker, çocuğun 
toplam enerji alımının %10’unu 
aşmayacak ölçüde kullanılmalıdır. 

Gebelik, doğum, emzirme, ilk gülüş, ilk diş, ilk adım derken bir bakmışsınız 
minik bebeğiniz 1 yaşında ve ilk pastasının mumlarını üflüyor… İlk 6 ay 

sadece anne sütü ile beslediğiniz, 6. aydan sonra ise ek besinlerle 
tanıştırdığınız bebeğiniz artık sizinle beraber yemek masasında! 

Henüz size çok küçük ve yolun çok başında gözükse de bebeğiniz beslenme 
alışkanlıklarını bu dönemde kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla besinleri 
tanımasını sağlamak ve besin seçimlerine yardımcı olma görevi de siz 

ebeveynlere düşüyor...

Yeterli ve dengeli beslenme, 
çocuklarımızın optimal büyüme ve 
gelişmelerini desteklemekte ve yetişkin 
dönemdeki sağlıklı yaşama yatırım 
yapmaktadır.  

Çocuklar yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlıkları kazanabilmek için rol 
modellere ihtiyaç duyarlar. Yeterli ve 
dengeli beslenen ailelerin çocukları doğru 
beslenme alışkanlıkları edinebilme 
konusunda avantajlıdır. Örneğin kahvaltı 
yapmayan veya yemek seçen anne, baba 
veya kardeş farkında olmadan diğer 
çocuğun da bu istenmeyen alışkanlıkları 
geliştirmesine neden olabilir.

Bu yaş grubundaki çocuklar, 
gereksinimlerini karşılayabilmek için her 
besin grubundan her gün tüketmelidir. 

• Süt ve süt ürünlerinin tüketimi protein, 
kalsiyum ve fosfor içeriği ile 1-4 yaş 
çocukların diş ve kemik sağlığının gelişimi 
ile büyümelerinde oldukça önemlidir. Bu 
yaş grubundaki çocukların günde 2.5 
porsiyon yani 500 ml kadar süt ve süt 
ürünleri tüketmeleri günlük 
gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlar. 

• Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler, 
fitokimyasallar, lif ve su ile 1-4 yaş grubu 
çocukların büyüme ve gelişmesinin yanı 
sıra sindirim sistemi sağlığı açısından 
oldukça önemlidir. Bu yaş grubundaki 
çocuklar günde 4 porsiyon yani 400 g 
kadar ve farklı renklerde sebze ve meyve 
tüketmelidir. 

• Beyaz ve kırmızı etler ile balık ve özellikle 
yumurta, vücudun en iyi kullanabildiği 
protein kaynaklarıdır. Kuru baklagillerin 

1-4 yaş çocukların 

beslenmesi konusunda tavsiyeler

Parmak besinler, çocuğu beslemek ve 
doyurmaktan öte besinlerle tanışması ve 
keşfetmesine olanak sağlar. Çocuğunuz, 
besinleri tanırken, bu besinlere 
dokunarak, koklayarak ve inceleyerek 
birçok duyusunu da kullanır, kendi kendine 
beslenebilme deneyimini yaşayarak ise 
özgüven kazanır ve hayal gücünü geliştirir.

Hangi besinler parmak besin olabilir?

• Küçük dilimler halinde salatalık, havuç 
gibi sebzeler

• Dilimlenmiş veya elinde tutabileceği 
büyüklükte meyveler

• Dilimlenmiş ve elinde tutabileceği 
büyüklükte tost, sandviç veya ekmek

• Eliyle yiyebileceği şekilde servis edilmiş 
makarnalar, mantılar

• Lokma büyüklüğünde, iyi pişmiş, 
yumuşak köfteler, kırmızı etler, tavuk, 
balık ve yumurta

Büyüme ve gelişmenin oldukça hızlı 
olduğu bu dönemde yeterli ve dengeli 
beslenme ile birlikte fiziksel aktivite ve 
güneş ışınlarından yararlanmak da 
özellikle kemiklerin gelişimi için 
önemlidir. 

Bu yaş grubu çocukların günde en az 60 
dakika, oyun, spor gibi fiziksel aktivite 
yapmaya teşvik edilmesi önemlidir. Fiziksel 
aktivitelerin mümkün olduğunca açık 
havada gerçekleşmesi ve çocukların güneş 
ışınlarından yararlanması D vitamini 
sentezleyebilmelerine yardımcı olacaktır. 

Çocukların kendi kendilerine 
beslenmelerine izin vererek, besinleri 
tanımalarına, duyu organlarını ve 
özgüvenlerini geliştirmelerine izin verin!

Parmak Besinler
Çocukların, 9. aydan sonra besinlere olan 
ilgisi artarken, farklı renk, kıvam ve 
görünüşteki yiyecekleri denemeye açık 
hale gelirler. İşte tam da bu sırada parmak 
besinler devreye girer. Peki bu parmak 
besinler nedir?

Parmak besinler, bebeğin çatal veya 
kaşığa ihtiyaç duymadan elinde tutarak 
yiyebileceği ve kolaylıkla çiğneyip 
yutabileceği yiyeceklerdir. Parmak 
besinler, çocuğun kendi kendine 
beslenmeyi öğrenebilmesine imkan 
sağlarken motor sinirlerin ve 
koordinasyonun gelişmesine de önemli 
katkı sağlar.
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Parmak besinleri seçerken, lokma 
büyüklüğünde olmasına dikkat etmeli 
veya lokma büyüklüğünde hazırlamaya 
özen göstermelisiniz. Leblebi, fındık, üzüm 
gibi besinler de çocuğun kolaylıkla kendi 
kendine yiyebileceği fakat boğaza 
kaçabilecek besinlerdir. Yine çocukların 
dişlerinin parçalayamayacağı kadar sert 
besinler ve çiğnemeyle ağızda büyük bir 
parça haline gelebilecek örneğin yumuşak 
ekmek içi gibi besinler konusunda dikkat 
etmelisiniz.

Çocuğunuzun, optimal büyüme ve gelişimi 
devam ederken sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları da kazanabilmesi için kılavuz 
sizsiniz! Yeterli, dengeli beslenme ve 
egzersizi yaşam tarzı haline getirerek hem 
ailenizin hem de gelecek nesillerin sağlıklı 
gelişimine destek olabilirsiniz!
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